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Ingo on ollut kuluvana lukuvuonna kulttuurialan ammattiopisto 
Ingmanedun suosikkisana. Edessäsi avautuva Ingo -lehti on jo 
toista vuotta peräkkäin saanut komean aikakauslehden muodon. 
Graafista suunnittelua opinnoissaan painottavat  ensimmäisen 
vuosikurssin kuvallisen ilmaisun opiskelijat ovat loihtineet sen 
pullolleen monenlaista tarinaa kattaen opiskelijaelämän kirjoa 
aina harrastuksista koulunkäyntiin ja Ingmanedun tuoreimpiin 
kuulumisiin. Lehden lähtökohtana on ollut se, että tekijät pää-
sevät suunnittelemaan sisällön oman näköisekseen ja lukija saa 
hyvää näkövinkkeliä siihen, mihin kaikkeen kulttuurialan opiske-
lu Ingmanedussa voikaan muovautua. 
Kuluvan lukuvuoden aikana olemme saaneet omaksemme myös 
toisenlaisen Ingon; Kuopion keskustaan avattu samanniminen 
oppimisympäristö on lähtenyt pyörimään hyvällä hurinalla ja 
Ingmanedun tuttu tekemisen meininki on saanut sen myötä tu-
kikohdan myös keskelle kaupungin vilskettä Toivalan kotoisen 
maalaismaiseman lisäksi. Opiskeluun Ingo antaa uusia mahdol-
lisuuksia sen sijatessa lähellä vierailukohteita kuten museoita 
ja eri alojen työpaikkoja. Taitavasti surraava korjausompelimo 
pistää asiakkaiden varikkokäyntiä vailla olevat vaatteet takaisin 
edustuskuntoon ja lisää päällepantavaa löytyy tiloissa sijaitsevas-
ta vaatelainaamo Nopasta. Ingoon kannattaa myös ehdottomasti 
poiketa vaikka ohikulkumatkalla ihailemaan ahkerasti vaihtuvia 
opiskelijatöiden näyttelyjä ja tapahtumia, joissa tulevat kulttuu-
rialan ammattilaiset esittelevät monipuolista osaamistaan. 
Sillä välin kun Ingmanedulla iloitaan Ingoista, toivon että lukija-
na ilahdut lehtemme annista. Tätä nykyä kultturialan opinnois-
sa opintoja pystytään räätälöimään hyvin vapaasti tähtäämään 
kunkin opiskelijan 
omiin tavoitteisiin ja 
urahaaveisiin. Samal-
la tavalla lehtemme 
on räätälöity kerto-
maan tekijöidensä 
sanoin ja kuvin siitä, 
millaiselta meininki 
Ingmanedulla vuosi-
mallia 2019 näyttää. 
Mukavia lukuhetkiä! 
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YTIMESSÄ

Ingmanedun henkilökunnan ja opiskelijoiden kauan 
kypsynyt toive kaupunkikoulusta toteutui marraskuus-

sa, kun oppimisympäristö Ingo avattiin Sektoriin.

Oppimisympäristö Ingo tuo Ingmanedun 
opinnot Kuopion  keskustaan

TEKSTI Oskari Inkinen
KUVAT Ksenia Briantseva, 

Ella Savolainen

KOULUTUS

7

Idea oppimisympäristöstä kaupungissa oli 
ollut koulun haaveena jo vuosien ajan. En-
simmäiset konkreettiset aikaansaannokset 
ovat tapahtuneet kuitenkin vasta parina 
edellisenä vuonna, kun Ingmanedu vuokra-
si tiloja keskustasta Kuopio Design Weekin 
aikaan. Ensimmäisenä vuonna käytössä oli 
tyhjä tila kauppakeskus Minnassa ja seuraa-
vana vuonna toiminta siirtyi Sektoriin, jossa 
myös oppimisympäristö Ingo nykyisin sijait-
see.

Näiden pop-up -tilojen ideana oli tuoda 
koulua näkyvämmin esille, sekä esitellä eri 
alojen toimintaa. Ihmiset kävivät ahkeras-
ti tutkimassa esiteltyä toimintaa ja kaikki 
tämä innosti oppilaitosta avaamaan isom-
man ja pitempiaikaisen tilan kaupunkiin. 
Edellisen Design Weekin aikaan käytetty 
tyhjä tila Sektorissa oli edelleen vapaana ja 
se päätettiin vuokrata koulun käyttöön.

Ingo ja sen 
tulevaisuus
Ingo-oppimisympäristö palvelee opetuksen 
ja oppimisen asiakaslähtöisyyttä ja opiskeli-
joiden yrittäjyyttä. Ingossa opiskelijat voivat 
kehittää opintojensa aikana kokemuksiaan 
pienyrittäjinä toimimisesta ja asiakaspal-
velutehtävistä. Opiskelijoiden monipuolinen 
osaaminen saa Ingossa ympärivuotisen nä-
kyvyyden vaihtuvien näyttelyiden muodossa 
ja myös perinteisempään tuntiopetukseen 
keskellä kaupunkia sijaitseva tila avaa uusia 
mahdollisuuksia.
Ingon kehittämisessä mukana ovat olleet 
vahvasti niin koulun johto, opettajat kuin 
muu henkilökuntakin, opiskelijoiden panos-
ta unohtamatta. Ingmanedun rehtori Irma 
Tikkanen näkee uudessa paikassa paljon 
mahdollisuuksia: ”Ingosta halutaan muo-

dostaa elävä kulttuurialan keskus, osana 
tätä tavoitetta tilaa on mahdollista vuokrata 
tulevaisuudessa oppilaitoksen oman toimin-
nan lisäksi myös ilta- ja viikonloppukäyttöön 
myös ulkopuolisille käyttäjille”.

 Irman mukaan Ingossa on myös tarkoitus 
järjestää erilaista toimintaa ja tapahtumia, 
esimerkkinä juuri vuotuinen Design Week. 
Jo avajaisvuotenaan Ingo on mahdollista-
nut opiskelijoille hyvät tilat tuoda osaamis-
taan esille osana esim. Design Weekin var-
jotapahtumia. “Opiskelijoiden osallisuuden 
ja osaamisen hankkiminen Ingon  aidoissa 
asiakaspalvelutehtävissä on tärkeä kehittä-
misen kohde tulevaisuudessa” rehtori linjaa.
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En tiedä miten paljon jotkut väitteistäni pi-
tävät paikkansa suomalaisissa elokuvissa. 
Väitteeni ovat pääasiassa kohdistettu ame-
rikkalaisille Hollywood-tuotannoille.
Ennen kuin alan luettelemaan ongelmia di-
gitaalisessa elokuvatuotannossa, sanelen 
alkuun sen hyviäkin puolia; Otosten leikkaa-
minen ja järjestely käy helposti ja nopeasti. 
Myös ääniraidat saa kohdilleen yhtä vai-
vattomasti. Tehosteiden tuottamisesta on 
tullut halvempaa, minkä takia raha on aina 
vain vähemmän esteenä intohimoisimmille 
videotuotannoille. Kehuttavaa on varmaan 
enemmänkin, mutta nyt siirryn mainitse-
maan digitaalisen ajan kanssa menetettyjä 
menetelmiä.

George Lucasin lankeemus

Erinomainen esimerkki liian pitkälle viedyistä 
tietokone-efekteistä löytyy George Lucasin 
Star Wars -elokuvasarjasta. Alkuperäisen 
Star Wars -trilogian (Episodit 4-6) erilaiset 
avaruusoliot olivat alun perin ihmisiä käsin-
tehdyissä puvuissa tai nukkeja. Myöhemmin, 
kun elokuvat julkaistiin DVD:lle, Lucas teki 
niihin ”korjauksia”, esimerkiksi Jedin paluu 
-elokuvaan on lisätty tanssikohtaus, joka on 

Elokuva-alan digitaaliset synnit 
KOLUMNI | oskari pääkkönen

täynnä tietokoneella luotuja avaruusolioita. 
Uudet kohtaukset eivät ole vain turhia - niis-
sä on nähtävillä hyvin luonnottoman näköisiä 
tietokoneella luotuja otuksia.

Tehosteet ennen  
tietokoneiden aikaa

Itsestäni on todella hauska tutkia, miten elo-
kuvien eri tehosteet tuotetaan. Vaikuttavan 
tehosteen näkeminen saa minut kysymään 
miten sellainen on saatu aikaan. Kun kuulen, 
että tehoste on saatu aikaan tietokoneella, 
enempää minun ei sitten tarvitsekaan tie-
tää. Puvun tai nuken teossa käytettävät ma-
teriaalit ja valmistusmenetelmät ovat moni-
mutkaisempia ja sen takia kiinnostavampia; 

Sellaisen rekvisiitan valmistus vaatii kekse-
liäisyyttä, mielikuvitusta ja vaivaa. Sellaista 
vaivannäköä osaan arvostaa. Tällaisilla käsin 
tehdyillä efekteillä on eräänlainen orgaani-
nen tuntuma.

Tekniikan ikä näkyy
Vanhemmat tietokoneilla tuotetut efektit 
saattoivat näyttää mullistavilta aikanaan, 
mutta nykyään ne näyttävät aikansa eläneil-
tä. Käsin tehdyt rekvisiitat sen sijaan ikään-
tyvät paljon paremmin. Lisäksi sanoisin niillä 
olevan pienempi riski näyttää tekaistuille, 
sillä ne ovat kirjaimellisesti olleet kameran 
edessä ja esimerkiksi niihin syntyvät varjot 
on saatu aikaan aidosta valonlähteestä.
Trikkikuvaus saadaan näyttämään nykyään 
tosi vakuuttavalta. Stunttimiesten suorituk-
set ovat ihailtavia mutta on olemassa myös 
näyttelijöitä, jotka tekevät omat stunttinsa. 
En halua tietenkään kenenkään asettavan 
henkeään vaaraan, mutta aito stuntti, jossa 
näyttelijä on vaarassa vahingoittua, luo sa-
mantapaisen jännityksen kuin sirkuksen tra-
petsiesitys. Samaan tapaan vertaisin stunt-
teja myös parkour -suorituksiin.

Korvaako uusi vanhan?

Perinteisesti animoituja elokuvia ei juurikaan 
näe elokuvateattereissa, isoimmat animaa-
tioelokuvat ovat kaikki tietokoneanimaa-
tiota. Vaikka perinteistäkin käsin piirrettyä 
animaatiota tuotetaan nykyään tietoko-
neella, se ei minua haittaa. Ongelmani on se, 
että perinteistä animaatiota ei juurikaan näe 
elokuvateattereissa. Itse piirtelen sarjakuvia, 
jotka ovat yleisesti käsin piirrettyjä ja ehkä 
juuri tämän takia olenkin innokkaampi katso-
maan käsin piirrettyä animaatiota. En tahdo 
tietokoneanimaation jäävän kokonaan pois, 
mutta tahtoisin monipuolisempaa tuotantoa 
animaation saralla; perinteisesti animoidun 
elokuvan näkeminen olisi jotain virkistävää.
Eräällä tapaa nämä trendit jättävät jotkut 
vanhat, mutta silti toimivat taiteenmuodot 
varjoonsa. Näiden hienojen taidonnäytteiden 
en tahtoisi unohtuvan historiaan.

KU
VA Jenna Lappalainen
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Maarit Fredriksson, asiakas
”Ingo on tullut minulle tutuksi tuttava-
ni kautta. Kaupunkikoulu tuo Ingman-
edua ja sen opiskelu tarjontaa hyvin 
esille ihmisille. Mielenkiinto Ingossa 
tapahtuvasta toiminnasta, sekä tämä 
design weekin ohella pidettävä varjo-
tapahtuma saivat minut paikan päälle.”

allup
TEKSI ja KUVAT 

Riikka Tirkkonen, Ella Savolainen

 
Kysyimme Ingon design week  
varjotapahtumassa ihmisten  

mielipiteitä Ingo kaupunkikoulu ja 
myymälä kokonaisuudesta.

Patrik Pellinen 
Audiovisuaalisen viestinnän opiskelija
”Kaupunkikoulu on mielestäni hyvä idea. 
Se sijaitsee keskustassa keskeisellä paikal-
la lähellä kauppoja ja yhteyksiä, jotka ly-
hentää koulumatkaani. Kaupunki-ihmise-
nä Ingon ympäristössä on kiva tehdä töitä.”

Elina Auvinen 
Kuva- ja mediataiteen opiskelija

”Mukavaa kun on tämmöinen tila, jos-
sa voi järjestää tapahtumia. Ihmiset 
pääsevät näin näkemään mitä opinto-
jen aikana teemme ja opiskelijat saa 
omia töitään näytille Ingon tiloihin.” 

Juha Utriainen, asiakas
”Kuulin Ingosta ensimmäisen kerran vai-
moltani aamukahvi pöydässä. Ingossa kieh-
tovaa on käsityön kulttuuri ja tuotekehitys, 
jota täällä pääsee katsomaan opiskelijoi-
den työnäytteistä. Kaupunkikoulu on hyvä 
tapa tuoda maalaiskoulua ihmisten tietoi-
suuteen sen toiminnasta ja palveluista.”

Juha-Pekka Pohjalainen, opettaja
”Ingo on mainio ajatus ja lähtökohta, joka 
tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia kou-
lulle. Tärkeä ja olennainen asia on sijainti, 
se määrittää Ingoa hyvin paljon. Ihmiset 
löytävät tänne hyvin ja tila on helposti 
lähestyttävä. Ingo antaa hyvää vaihte-
lua opiskelijoille, kuin opettajillekin.”

Toimintaa 
kaupungissa
Oppimisympäristö kaupungissa on tuonut 
merkittävän määrän erilaisia hyötyjä niin 
opiskelijoille, henkilökunnalle kuin asiak-
kaillekin. Niistä tärkeimpiä ovat varmasti 
opintojen ja näyttelytilan tuominen keskelle 
kaupunkia, lähemmäs yleisöä ja työelämää. 
Ingossa otetaan vastaan myös asiakastöitä 
kuten puusepäntuotteita, sisustustekstiile-
jä, korjausompelua, graafista suunnittelua, 
www-sivuja ja videoita, kuvataidetta ja va-
lokuvausta. Työnantajat voivat löytää Ingon 
kautta työntekijöitä ja oppijoita yritykseen-
sä.
Ingon avajaisten jälkeen syksyllä 2018 paik-
ka pyöri vielä rajoitetuilla aukioloajoilla, 
mutta sen jälkeen homma on lähtenyt pyö-
rimään toden teolla; “Loppu- ja alkuvuonna 

Ingo oli auki noin 2-4 tuntia päivässä, mutta 
vaatelainaamon ja muun toiminnan myötä 
tila sai kiinteät aukioloajat”, kertoo Ingossa 
päivittäin työskentelevä Pirkko Pekkala, joka 
luotsaa tiloista löytyvän korjausompelimon 
ja vaatelainaamo Nopan toimintaa. Alivuok-
ralaiseksi Ingoon on tullut designmyymälä 
Moico ja tilassa on myös Ingmanedun Nuori 
Yrittäjä -projektin kauppoja. “Ingmanedu on 
tullut monille uusille ihmisillekin tutuksi”, 
kiteyttää Pirkko.

Sekä Pirkko Pekkalan että rehtori Irma Tik-
kasen mukaan Ingosta on tullut paljon posi-
tiivista palautetta, mikä kertoo keskustaan 
laajenemisen olleen odotetun hyvä idea, 
“Asiakkaat ovat kehuneet tilaa ja sen ava-
ruutta, ja koko Ingo on otettu ilolla vastaan”.
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Design Week Kuopio on Itä-Suomen 
Muoto ry:n ja sen yhteistyökumppa-
neiden organisoima,nyt neljättä kertaa 
toteutettu muotoilutapahtuma. Ym-
päri kaupunkia järjestetään monen-
laisia itsenäisiä muotoilutapahtumia 
eli niin sanottuja ”varjotapahtumia”, 
jotka liittyvät muotiin, graafiseen 
suunnitteluun, teolliseen muotoiluun 
ja muihin design aloihin. Ingmanedun 
tapahtuma Ingossa lukeutuu juuri näi-
hin varjotapahtumiin.

Teemu Ekmanin 
rakentaman nau-
lakon kasaamista.

levän Ismo Saarelaisen valmistamia esineitä, 
joita hän opiskelun ohessa myy. Teemu Ek-
man on puolestaan suunnitellut Ingoon nau-
lakon ja penkin, jotka tuotiin lauantaipäivänä 
esille tapahtumaan ja kasattiin paikan päällä. 
Puuosaston opettaja Matti Pohjannoro toi-
voo, että nyt näin lauantaina yleisöä pääsee 
vielä arkipäiviä enemmän paikalle. Matti 
myös huomauttaa miten Ingmanedun omat 
opiskelijat ovat olleet erityisen kiinnostunei-
ta koulunsa toisten opiskelijoiden tekemisis-
tä; koulupäivinä opiskelijoilla ei välttämättä 
ole aikaa tutustua niin paljon muiden alojen 
töihin. Design Weekin kaltaista toimintaa 
olisi tärkeää korostaa ja tukea, sillä opiske-
lijoilla on selvästi mielenkiintoa yli alojen, 
Matti miettii.  

Kevätauringon paisteessa

Valokuvausta opiskeleva Tiia Kampman ker-
too miten hänen ryhmänsä opiskelijoiden 
päivä ei jäänyt vain Ingon seinien sisäpuolil-

le; opiskelijat suuntasivat iltapäivällä Väinö-
länniemen kupeeseen piknikille: Iltapäivää 
vietettiin vilttien päällä auringossa paista-
tellen ja yrittäjyydestä kertovaa podcastia 
kuunnellen ja aiheesta asiakastyötä tehden. 

”En ole koskaan aiemmin käynyt katsomassa 
Design Weekiä ollenkaan, ja sillä lähdin nyt 
ensimmäistä kertaa niin innostuneesti mu-
kaan. Ja täytyy sanoa, että on ollut ihan to-
della mukava päivä” Tiia iloitsee.

Design Week  
esittelee alueen 

muotoiluosaamista

Ingmanedun osaaminen esillä Kuopion Design Weekillä

Inspiroidu!

”Jokaisella tekijällä  
on oma  

vahvuusalueensa”

ja

Suurten ikkunoiden ääreen, seinille ja niiden 
vierustoille on aseteltu näytille monenlai-
sia taidonnäytteitä vaatteista maalauksiin 
ja puutöihin. Valokuvaaja ikuistaa ihmisiä 
potrettikuvauksissaan ja tilan perällä is-
tuu joukko tietokoneiden edessä näyttöjen 
maailmaan syventyneitä ihmisiä. Välillä jo-
kunen eksyneen näköinen hahmo sattuu har-
hailemaan tungosvirrassa luultavasti etsien 
tietään vieressä sijaitsevaan konditoriaan 
mutta jää melkein kuin vahingossa mittaile-
maan moneksi minuutiksi näyttelyn pursua-
vaa runsautta. Kovasti paikka muistuttaa niin 
taidestudiota, luokkahuonetta sekä vaate- ja 
huonekaluliikettä, mikä tuntuu aiheuttavan 
yllättyneisyyttä ja kiinnostusta ohikulkijois-
sa. 

Innostu

Oppilaitos on tuonut esille opiskelijoiden 
osaamista ja tapahtuma toimii myös opetta-
vaisena kokemuksena niin opiskelijoille kuin 
vierailijoillekin. Erityisesti näin viikonlopun 
merkeissä väkeä on päässyt saapumaan run-
saasti paikalle. Graafisen suunnittelun opet-
taja Marko Vettenranta kertoo, että oppilai-

tos on osallistunut aiemmin Design Weekille 
esimerkiksi kauppakeskus Minnan yläkerras-
sa, ja nyt viimeiset kaksi vuotta samoissa ti-
loissa Sektorissa. Sinänsä hyvään Minnan ti-
laan verrattuna Ingmanedun toiminta pääsee 
Sektorissa paljon näkyvämmäksi, sillä aivan 
kaupungin sydämessä torin kupeella ihmiset 
liikkuvat enemmän. 

Monipuolisuus valloittaa

Ingossa on tarjolla paljon mielenkiintoista 
katsottavaa. Vaatelainaamo Nopan vaatteita 
ja asusteita pursuvien rekkien lisäksi paikalle 
on tuotu tapahtuman kunniaksi Ingmanedun 
tekstiili- ja vaatetuspuolen opiskelijoiden 
töitä: itsesuunniteltuja kuoseja, painettuja 
kankaita ja vaatteita. Heti kadunpuoleises-
ta ovesta sisään käydessä useiden tulijoiden 
huomiota herätteli etualalla oleva mallinuk-
ke, jota koristi Natalia Larionovan muotoi-
lema vaaleanpunainen pitsimekko. Melkein 
kaikki tilan seinät kannattelivat maalauksia ja 
siellä täällä komeilivat ihmismäiset veistok-
set. ”Jokaisella tekijällä on oma vahvuusalu-
eensa ja sitä on pyritty tuomaan täällä esiin.”, 
kertoo taideaineita opettava Juha-Pekka 
Pohjalainen, jonka kanssa Ingon alakerrassa 
kuvataiteen opiskelijat valmistelevat ahke-
rasti taidegrafiikan työnäytteitä. Opiskelijat 
ovat valmistaneet koululla kaivertamalla ku-

vat puualustoihin, jonka jälkeen kaiverrettu 
puoli maalataan ja kumotaan maalattu puoli 
päin erikoispaperille.  Tekniikan esittäminen 
ja opiskelijoiden harjaantunut tekeminen 
nousevat todella esille, Juha-Pekka kannus-
taa vieraita inspiroitumaan ja tarttumaan 
mahdollisuuksiin tutustua asioihin, jotka ei-
vät ennestään ole tuttuja.

Mielenkiintoa yli alojen

Myös Ingmanedun puupuolen opiskelijat 
ovat tuoneet osaamistaan esille; seinän vie-
rustoille on aseteltu lipastoja, pöytiä ja esi-
merkiksi yrittäjänä koulun ohella työskente-

On lauantai aamupäivä ja kauppakeskus Sektorin kulmaukses-
sa sijaitsevassa oppimisympäristö Ingossa on kiirettä. Paikalla 
parveilee niin nuorempaa kuin vanhempaa väkeä, joka jatkuva-
na virtana astuu ovista sisään ja ulos eikä loppua tunnu näkyvän 
koko päivänä. 

Ingmanedun osaaminen esillä Kuopion Design Weekillä

Inspiroidu!
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TEKSTI Milla Ovaskainen KUVAT Kseniia Briantseva ja Tiia Kampman
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TY ÖNTEKIJÄ

YR ITT ÄJ Ä

V
intage Holic NY:n Sanna Vuoren-
maa, Prinsessa Kuunvalo NY:n 
Jaana Huuskonen ja Villifarmi 
NY:n Anu-Riikka Utriainen pe-
rustivat NY-yrityksensä syksyllä 

2018. Tuoreilla NY-yrittäjillä on jo asiakkai-
ta ja naiset ovat olleet mukana muun muas-
sa järjestämässä Kuopio Design Weekille 
Ingo-kaupunkikoulun myyntitapahtumaa. 

Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat 
kokevat NY-yrityksen hyvänä tapana oppia 
yrittäjyydestä riskittömästi; yrittäjyystoi-
minta on tuonut nuorille yrittäjille paljon 
erilaisia taitoja ja tietoja. 

“Olen oppinut ajankäytön hallintaa ja stres-
sin sietokykyä. Minulla on ollut myös tilai-
suus nähdä, mitkä tuotteet ovat menneet 
kaupaksi”, vintage -tuotteita myyvän Vinta-
ge Holic NY:n yrittäjä Sanna kertoo. 

”NY-toiminnassa on pystynyt testaamaan, 
millaista yrittäminen on, ja onko itsestä 
todella yrittäjäksi”, lastenmekkoja myyvä 
Prinsessa Kuunvalo NY:n yrittäjä Jaana 
kertoo. 
”Kaikki yrittäjyydessä on tullut uutena op-
pina, esimerkiksi oman työn hinnoittelu”, 
jatkaa valokuvausta tarjoavan Villifarmi 
NY:n yrittäjä Anu-Riikka. 

Rohkeus tuoda oma 
osaaminen esiin

Yrittäjyyteen kuuluu paljon vastuuta ja yri-
tystoiminnassa on aina omat riskinsä. Yrit-
täjäksi ryhtyvältä vaaditaan innostuneisuu-
den lisäksi myös epävarmuuden sietokykyä. 

Taloudellinen motivaatio on yrittäjälle vält-
tämätön tarve, mikäli aikoo elättää itsensä 
ja työllistää mahdollisesti myös muita. 

”Toimiessaan asiakkaan kanssa on aina py-
rittävä parhaaseensa, vaikka olisi vielä hie-
man epävarma”, Anu-Riikka selventää. 

YRITTÄJYYS 
Nuori Yrittäjyys -opinnot valmentavat tulevia 
yrittäjiä kohti unelmaansa
TEKSTI ja KUVAT Jenna Lappalainen 

Ingmanedun Kulttuurialan ammattiopiston opiskelijoista noin 10 osallistuu tänä luku-
kautena NY Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelmaan, jonka puitteissa nuoret perustavat 
oman NY-yrityksensä joko yksin tai ryhmässä. Tässä vaiheessa lukuvuotta nuorilla on 
oma yritystoiminta jo hyvässä vauhdissa käynnissä. 

Anu-Riikka, Jaana ja Sanna ovat mukana Nuori Yrittäjyys opin-
to-ohjelmassa. He ovat saaneet lukuvuoden aikana paljon uusia 
tietoja ja taitoja yrittäjyydestä.  

on asennetta
”On tärkeää oppia tuntemaan itsensä ja 
rohkeasti hinnoitella oman työnsä arvo” 
korostaa puolestaan Jaana.

Nuorilla yrittäjillä asiakastarjontaa on 
ollut vaihtelevasti; yrittäjyys on vaatinut 
Ingmanedun opiskelijoilta rohkeutta tuoda 
oma osaaminen esiin. 

“NY-toiminnassa voi kehittää rauhassa 
omaa liiketoimintaansa, eivätkä asiakkaat 
ole välttämättömiä”, Jaana toteaa. 

“Oman osaamisen esille tuonti on vaatinut 
rohkeutta. Tälle keväälle minulla on niin 
paljon asiakkaita, kuin vain kerkeän tehdä” 
Anu-Riikka riemuitsee. 

Samaa mieltä on myös Sanna; “Olen saanut 
mukavasti asiakkaita ja liiketoimintaa koko 
NY-toiminnan ajan”. 

Yrittämällä oppii parhaiten 

Tänä lukuvuonna Ingmanedun NY-kuvioissa 
on mukana opiskelijoita niin vaatetus-, puu-
sepän-, media-, graafisen suunnittelun kuin 
valokuvauksen aloilta. NY-yritykset toimi-
vat aina yhden lukuvuoden ajan, vuoden ai-
kana yritystä markkinoidaan ja sen toiminta 
käynnistetään syksyllä, kunnes toukokuussa 
kaikkien NY-yritysten toiminta päätetään. 
NY-yrittäjillä on käytössään ohjaava opet-
taja sekä työelämälähtöinen neuvonantaja, 
jotka auttavat nuoria yrittäjiä. Säännöllisis-
sä tapaamissa käydään läpi yritystoimintaa 
monesta eri näkökulmasta. 

“Nuori yrittäjyys opinto-ohjelma on oi-
vallinen tilaisuus yrittäjäksi haaveilevalle. 
Opinto-ohjelmassa pystyy riskittömästi 
kokeilemaan yrittämistä ja se on monelle 
koeponnistus tulevaisuuden yritykseen”, 
Ingmanedun NY-toiminnan ohjaava opetta-
ja Minna Merivalo kertoo; “Yrittäjyydessä 
korostuu itsenäinen ote ja itsensä johtami-
sen halu”.

Into. Uskallus. 
Tuore ote. 

Yrittäminen on hyvä ammatinvalinnan vaih-
toehto niille, jotka haluavat johtaa itseään 
ja joilla on intohimo yrittämiseen. Yritys-
toiminta on parhaimmillaan inspiroivaa ja 
vapaata itsensä toteuttamista, jossa saa 

itse määritellä työaikansa ja 
-tapansa. 

“Moni kokee yrittämisen ole-
van kokonaisvaltainen elämän-
tapa, jossa yrittäjä ei aina pysty 
täysin tarkkaan määrittele-
mään työ- ja vapaa-aikaansa. 
Yrittäjyys on myös opittavissa 
oleva elämäntyyli. Yrittäminen 
on omistautumista ja uskomis-
ta omaan liikeideaan” linjaa 
NY-ohjaaja Minna; “Osuva 
liikeidea yhdistettynä osaa-
vaan yrittäjään, johtaa yleensä 
onnistumiseen. Ohjaajana 
pyrin tukemaan oppilaita niis-
sä osa-alueissa, joissa he itse 
kokevat tarvitsevansa apua. 
Yrittäjyys vaatii paljon aikaa ja 
omistautumista, joten on tär-
keää, että yrittäjällä on intohi-
mo sitä alaa kohtaan, jolle on 
yrityksen perustamassa. Pa-
rasta työssäni on nähdä, kuinka 
jokainen pääsee toteuttamaan 
intohimoaan ja omaa juttuaan”.

“Yrittäjyydessä 
korostuu itsenäinen 

ote ja itsensä 
johtamisen halu”

NY-yrittäjillä on käytössään  ohjaava opettaja. 
Tänä lukuvuonna ensimmäistä kertaa ohjaajana 
toimi Minna Merivalo.
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Portfolio pääsykokeena

Hakiessani kouluun mietimme opon ja opet-
tajan kanssa, missä vaiheessa lukukautta 
minun olisi järkevintä aloittaa opiskelut. Nii-
na ja graafisen suunnittelun opettaja Kassu 
Kortelainen järjestivät minulle haastatte-
lun, jossa pyrin kertomaan omasta moti-
vaatiostani alalle. Olin myös tuonut paikalle 
portfolion omista digitaalisista piirustuk-
sistani ja luonnoksista. Muistan miten her-
mostunut olin haastattelusta, mutta se meni 
hyvin ja omassa tapauksessani jo parisen 
viikkoa haastattelun jälkeen aloitin graafi-
sen suunnittelun opiskelut Ingmanedun Ku-
vallisen ilmaisun opintokokonaisuudessa. 

Noin vuosi sitten vuonna 2018 
tammikuun alkaessa voimaan 
astui opetushallituksen amisre-
formina tunnettu laaja uudistus, 
jolla pyritään vastaamaan nyky-
aikaisia edellytyksiä ja tekemään 
koulutuksesta entistä sujuvam-
paa. Yksi merkittävimpiä muu-
toksia on jatkuva haku, jolla opis-
kelut voidaan aloittaa milloin vain 

vuoden ajasta riippumatta. 

JATKUVA HAKU  
SOPI MAIJALLE

Maija Risulainen aloitti graafisen 
suunnittelun opiskelut Ingmanedus-
sa noin puolitoista vuotta sitten 
päästyään sisään jatkuvalla haulla.
 
“Jäin työttömäksi vuonna 2017 ja kuulin 
työttömille tarkoitetulla kurssilla jatkuvasta 
hausta. Tein aiemmin graafisia töitä mieheni 
firmaan ja otin yhteyttä Ingmanedun opin-
to-ohjaaja Niina Kapaseen, jonka kanssa 
keskustelimme opiskelujen aloittamisesta 
Ingmanedussa”, Maija kertoo. 

Maija kokee jatkuvan haun uudistuksen po-
sitiivisena muutoksena opiskelujen aloit-
tamisen kynnyksen alentamisessa: ”En ke-
rennyt syksyn hakuun, joten ainakin näin 
työttömälle jatkuva haku oli tosi hyvä. Lähe-
tin hakemukseni ja näytetyöni suoraan Nii-
nalle joskus syksyn aikaan ja pääsin sisään 
joulukuussa”. Opiskelujen aloittamisesta 
kesken lukukauden, Maija mainitsee, ettei 
opiskelu ole tuntunut kovin vaikealta, kun-
han tottuu siihen, että jatkuvalla haulla si-
sään tullut opiskelija ei välttämättä opiskele 
samaan tahtiin mitä muut opiskelijat.  
Maija kertoo opiskelleensa ohjelmistoja op-
pituntien lisäksi myös paljon kotona.  Tätä 
helpottaa se, että oppilaitos tarjoaa opiske-
lijoille ammattiohjelmien opiskelijalisenssit 
myös kotikoneelle.

“Graafisessa suunnittelussa käytettävät 
Adoben ohjelmat olivat ennestään tunte-
mattomia, sillä aiemmin olen käyttänyt 
muita ohjelmia. Joten sekä kotona että kou-
lussa oli tiedossa paljon harjoittelua”. 
Jatkuvan haun myötä opintojen ei tarvitse 
alkaa enää perinteiseen tapaan samaan ai-
kaan isolla ryhmällä, vaan kullekin opiske-
lijalle räätälöidään oma henkilökohtainen 
opiskelureitti. Opiskelijalle mahdollistetaan 
opintojen muodostuminen selkeään, tavoit-
teelliseen tahtiin tai kuten Maijan tapauk-
sessa, opiskelija voi nopeuttaa opintojaan 
ja ”ottaa aiemmin aloittaneita kiinni” har-
joittelemalla tarvittavia taitoja myös omalla 
ajalla. Myös aiemmin hankittu osaaminen 
huomioidaan opinnoissa.

LEH TI

 

 HAULLA OPISKELEMAAN
JATKUVALLA
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TEKSTI Milla Ovaskainen KUVITUS Oskari Pääkkönen ja Lara Lindström

Voin myöntää, että itsellenikin lukion jäl-
keiset vuodet tuli sekoiltua kokeillen mitä 
erilaisimpia avoimen yliopiston kursseja ja 
työskennellen välillä osa-aikaisesti pika-
ruokalan kassalla, suunnitellen monien väli-
vuotta pitävien tapaan omaa tietäni korkea-
kouluopintoihin. 

Jostain syystä olin aina ajatellut, että minun 
täytyisi päästä yliopistoon opiskelemaan 
viestintää, yhteiskuntatieteitä tai muita 
”sivistäviä” aineita. Lukioajoilta  opettajien 
alituinen painotus opintojen jatkamista suo-
raan korkeakoulussa oli tehnyt tehtävänsä 
jättäen päähäni karkean pinttymän ja enkä 
sen takia miettinyt kauheasti toisen asteen 
tutkinnon suorittamista ammattikoulussa. 
Kuitenkin aina siellä jossain takaraivon uu-
menissa aavistin, ettei se kaikkien hehkutta-
ma akateeminen ala lopulta ollut sitä, mitä 
oikeasti halusin, saati tyydyttäisi ja tukisi 
taitojani tarpeeksi tässä vaiheessa elämääni. 

Myöskään jatkuva pänttääminen avoimi-
en yliopistojen kurssien jälkeen ei oikein 
tuntunut omalta jutulta. Kirjoittamisesta, 
mitä sai tehdä jatkuvasti, oli tullut yliopis-
ton kursseilla ylitsepääsemättömän stres-
saavaa, enkä enää nauttinut opiskelusta, 
mikä kenelle tahansa on hälyttävä merkki. 
Vähitellen aloin tunnistamaan itseni yhä 
enemmän tekevänä tyyppinä kuin esseiden 
riipustajana, jolloin aloin tosissani mietti-
mään omia valintojani ja niiden seurauksia. 
Haluanko tosissani käyttää elämäni tähän? 

Viehätykseni piirtämiseen, taiteeseen ja 
graafiseen ilmaisuun on herätellyt haaveita 
kuvallista alaa kohtaan aivan lapsesta saak-
ka. Nimenomaan digitaalinen piirtäminen ja 
kuvittaminen nousi vuosi vuodelta voimak-
kaammin esille miettiessäni tulevaisuuttani. 
Ehkä jopa henkisellä aikuistumisella oli osaa, 
omien päämäärien tullessa entistä selkeäm-
mäksi tuntui absurdilta kaihtaa haaveidensa 
tavoittelemista siitä huolimatta, että monet 
varoittelivat, etten koskaan tulisi niillä työl-
listymään. 

Halusin oppia lisää alasta ja tehdä työtä am-
mattimaisesti. Pystyisin tietysti opiskele-
maan alaa ammattikorkeakouluissa, mutta 
en uskonut, että olisin malttanut istua nel-
jä-viisi vuotta koulun penkillä. Uskalsin aja-
tella ensimmäistä kertaa toisen asteen opin-
toja ammattikoulussa vasta, kun sattuman 
kautta kuulin eräältä tuttavaltani jatkuvasta 
hausta, jolla pystyisin nopeuttamaan opis-
kelujen aloittamista.

Lisää taitoja Ingmanedussa

Vaikka olen itseoppinut taiteilija, tunsin 
että minulla oli kuitenkin jotain kaipausta 
paremmista välineistä ja puutteita omissa 
työskentelytavoissa. Pyörittelin pitkään aja-
tusta graafisen alan koulutuspaikan hausta 
Ingmanedun kevään yhteishauissa, mutta en 
oikein sulattanut ajatusta opiskelujen aloit-
tamista vasta noin puolen vuoden päästä 
syksyllä. Noin vuosi sitten voimaan tuli ope-

tushallituksen laatima uudistus jatkuvasta 
hausta.  Tein netissä pientä tutkimustyötä ja 
rohkenin soittaa oppilaitoksen opinto-oh-
jaajalle Niina Kapaselle. Kysyin häneltä ai-
kaa opiskelupaikkaan tutustumiseen paikan 
päällä, sillä halusin ennen mitään päätöksiä 
hahmottaa, onko paikka sitä mitä halusin. 
Sitä paitsi olin edelleen aika epävarma siitä, 
että oliko ammattikoulu oikea valinta mi-
nulle; minua vaivasi se, miten pääsisin sisään 
opiskeluihin, jos koulun ovet avautuisivat? 
Tulisiko opiskelujen aloittaminen kevään lo-
pussa kesken lukukauden olemaan liian työ-
lästä?

Yleensä koen itseni itsevarmana opiskelija-
na, mutta jatkuvan haun opiskelijana tulisin 
keskeneräiselle lukukaudelle. Pystyisinkö 
ottamaan muut jo kahdeksan kuukautta 
sitten aloittaneet opiskelijat kiinni muuta-
massa kuukaudessa, mikä sinänsä kuulostaa 
hyvin epärealistiselta?  Koetaanko kesken 
kaiken opetukseen hyppivät oppilaat, joille 
täytyisi neuvoa jo luokan kanssa käydyt asiat 
uudelleen, kuormittavana taakkana, jolloin 
kaikkien opetus kärsii?  

Epäluuloa häivytti Niinan selittäessä, miten 
Ingmanedussa on aina ollut vahva painotus 
henkilökohtaisempaan opetukseen; kesken 
kaiken aloittavalla opiskelijalla ei siis olisi 
mitään hätää. Keskustelimme tarkemmin 
hakumahdollisuuksista, tulevaisuuden suun-
nitelmista ja yleisesti siitä, kuinka Ingman-
edussa opiskelu tukisi päämääriäni. 

Monille mieluisan opiskelupaikan ja oma 
polun löytäminen ovat yksi merkittävimpiä 

haasteita elämän varrella. 

JATKUVALLA 

 HAULLA OPISKELEMAAN
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Kilpaileminen nostaa minulle paineita, joten 
en halua sotkea sitä purjehtimiseen. Muuten 
purjehtiminen on ollut minulle harrastukse-
na rentoa ja mukavaa yhdessä olemista, tie-
tenkin myös vesille pääseminen on ollut hy-
vänä puolena. Purjehduskamppeitten päälle 
pukeminen tuo hyvän tunteen; aina kun me-
nen purjehtimaan, tunnen hyvän fiiliksen 
virtaavan. Yleensä katson järvelle ja mietin, 
minkälaiselle reissulle laineet vievät.

Aloitin harrastuksen vuonna 2017 mene-
mällä optimistijollakurssille. Silloin purjeh-
din koko kesän. Sain alkeiskurssilla lippiksen 
palkintona sinnikkyydestä, pidän sitä joka 
kesä muistuttumassa siitä, kuinka rohkeus 
ja yrittäminen kannattaa. Vuonna 2018 mi-
nulla oli rippikoulukesä ja myös vaikeampi 
elämäntilanne tuli eteen. Sen takia purjeh-
dus jäi taka-alalle, mutta tavoitteena olisi 
mennä tänä kesänä laser –purjehduskurs-
sille sillä optimistijollat jäävät pieneksi jo 
14. ikävuoteen tullessa. Olen myös jäsenenä 
Kuopion pursiseurassa, se on veneilyseu-
ra, joka on perustettu vuonna 1889. Seura 
edistää vesillä liikkumista ja sen urheilu-
muotoja. Pursiseura on myös aktiivinen 
järjestämään koulutuksia, harrastusta ja 
myös kilpailutoimintaa. Seura järjestää 
Kallavesimessut, Kuopio veneilee- ja muita 
tapahtumia. Sillä on rekisterissä purjeve-
neitä sekä moottoriveneitä ja tukikohtina 
toimivat Pirttiniemi, Iivarinsalo ja Suvas-
vesi Jänissalossa.

Anna mennä vaan!

Purjehduksessa on osattava tietyt asiat, jot-
ta homma onnistuu. Ensimmäiseksi on hyvä 
tutustua purjeveneen kalustoon: mitä mis-
täkin tapahtuu, mitkä ovat purjehduksen al-
keet ja opetella tietynlaiset varusteet. Opit-
tava miten purjehditaan kovalla tuulella ja 
miten saa ohjattua veneelle oikean suunnan.
Parhaimpana purjehdus muistona tulee 
mieleen, kun oli kova tuuli ja osasin hyvin 
purjehtia, kun pääsin purjeveneeseen aloin 
purjehtimaan ja se tuntui hyvällä ja mielen-
kiintoiselle. Otin suunnaksi saaren, jonka ha-
lusin kiertää. Tuuli nousi purjeeseen ja alkoi 
vetää minua kovalla vauhdilla kohti saarta. 
Aallot ja vesi pärskyivät ja purjevene heilui. 
Olin hyvin innostuneena, kuinka hyvin se 
meni. Olin jonkun aikaa purjehtinut ja naut-
tinut vauhdista, kun opettaja huomasi minut 
ja veneeni. Olin jo melkein kerennyt mennä 
saarelle, kun opettaja oli tullut seuran moot-
toriveneellä minun perääni. En voinut, kun 
nauttia vaikka sinne asti ei olisi saanutkaan 
mennä. Tämä muisto tulee minulle välillä 
mieleen purjehduksesta ja myös silloinkin, 
kun menen purjehtimaan. 

Turvallisuus purjeveneessä

Purjeveneen tärkeimpiä kalustoon liittyviä 
osia ovat tietenkin purje, puomi, masto, köli, 
pinna ja peräsin. Mukana on myös tärkeää 
aina olla äyskäri ja päällä pelastusliivit. Purje 

Tuulta

• Purjeveneen tärkeimpiä kalustoon 
liittyviä osia ovat purje, puomi, 
masto, köli, pinna ja peräsin

• Mukana oltava aina äyskäri ja päällä 
pelastusliivit

• Purjeveneellä pystyy purjehtimaan 
myötätuuleen, vastatuleen(luovien) 
ja sivutuuleen.

•  Venda on vastakäännös ja jiippi 
myötäkäännös, jolloin vaihdetaan 
toiselle halssille. 

TEKSTI ja PIIRROS Ella Savolainen KUVA Pixabay

purjeisiin!

Harrastan purjehdusta, jota olen harrastanut nyt reilun vuoden verran. Purjehdukseen sain innostuksen Kalla-
vesi –messuilla vuonna 2017. Halusin uusia kokemuksia ja uusia kavereita. Purjehdus tuntui myös mielenkiin-
toiselle. Kilpailumielessä en ole meinannut purjehdusta harrastaa, enemminkin pidän hyvästä säästä ja hyvän 

on kiinnitetty mastoon ja puomiin. Köli pitää 
veneen pystyssä ja antaa suuntaa, jonka pin-
na ja peräsin määräävät. Puomi on yhteyk-
sissä mastoon ja pinnaan. Pinnalla tehdään, 
joko jiippi vai venda. Jiippi on myötäkäännös, 
joka on toisin sanoen purjealuksen kääntä-
mistä toiselle halsille myötätuulen kautta 
siten, että puomi heilahtaa veneen toiselle 
puolelle. Kovassa tuulessa heilahtaminen voi 
olla hyvin raju. Venda on taas vastakäännös, 
joka pitää tehdä kovassa tuulessa nopeasti. 
Purjehtimaan alkaessa pitää tietää, minne 
suuntaa pystyy purjehtimaan. Yleensä pur-
jehditaan myötä ja sivutuleen. Vastatuuleen 
ei voi purjehtia, silloin on osattava luovia, jo-
ten on purjehdittava 30-60 asteen kulmassa.

tunnelman nauttimisesta.

maailmalta
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Vaatelainaamo Noppa on 
kotimaista designia sisäl-
tävä savolaisten naisten 
yhteinen design-vaate-
kaappi. Lainaamon va-
likoimiin kuuluu suoma-
laisten suunnittelijoiden 
ekologisesti ja eettisesti 
valmistettuja vaatteita, 
laukkuja ja koruja sekä 
tarkkaan valittuja vin-
tage-helmiä eri vuosi-
kymmeniltä. Lainaamo 
toimii jäsenmaksu -peri-
aatteella eli maksamalla 
jäsenmaksun pääset kä-
siksi suureen yhteiseen 
vaatekaappiimme ja saat 
ekologisesti kestävällä 
tavalla vaihtelua omaan 
asuvalikoimaasi! 1 kk jä-
sennyys 45€, 6kk 140€ ja 
kertalainat alkaen 10€.

Aukioloajat 
Ti-Pe klo 10-17 

La klo 11-15Vi
lle
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Kulttuurialan ammattiopisto

Puh. 040 739 7619

1.Tutustu Ingmanedun koulutustarjontaan opintopolussa ja nettisivuilla. Ole ajoissa yh-
teydessä opinto-ohjaajaan, kun harkitset jatkuvan haun väylää! Opo ja opettajat osaavat 
neuvoa ja suunnitella opiskelujesi aloittamista. Kannattaa käydä paikan päällä tutustu-
massa oppilaitokseen, jotta saat oikeanlaisen tuntuman kouluun. Tiedotamme avoimi-
en ovien päivistä nettisivuillamme ja järjestämme vierailuja kouluun pitkin lukuvuotta. 
Kysy rohkeasti mahdollisuutta esittelyyn opolta!
 
2.Jokainen oppilaitos päättää itse, mitä koulutuksia jatkuvassa haussa on tarjolla, mil-
loin haku järjestetään ja milloin opiskelun voi aloittaa. Jatkuva haku mahdollistaa opin-
tojen aloittamisen joustavammin kuin yhteishaku. Jatkuvassa haussa olevat koulutukset 
löytyvät nettisivuiltamme Wilma-koulutuskalenterista. Ole yhteydessä opoon tai opin-
tosihteeriin, jotka osaavat neuvoa hakuprosessissa. 
 
3.Jatkuva haku on loistava väylä, jos olet suorittanut toisen asteen tutkinnon tai kor-
keakoulututkinnon tai sinulla on aiempaa osaamista työn kautta. Kannattaa tätä kautta 
myös silloin, jos et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa tai haluat suorittaa tutkinnon 
oppisopimuskoulutuksena. Jatkuvan haun kautta voit hakeutua suorittamaan myös yk-
sittäisiä tutkinnon osia, jos haluat päivittää tai laajentaa aiempaa osaamistasi.
 
Peruskoulun, kymppiluokan ja ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen 
käyneiden kannattaa ensisijaisesti hakea yhteishaussa, mutta tarvittaessa myös Jatku-
van haun kautta voi hakeutua opiskelemaan.
 
4.Ammattikoulut arvostavat kokemusta mitä olet voinut kerryttää työelämässä, aiem-
missa koulutuksissa, harrastuksissa, vapaaehtoistyössä tai järjestötoiminnassa. Koska 
opiskelu on osaamisperusteista, aiempaa osaamista voidaan tunnustaa osaksi tutkin-
toa. Tämä voi nopeuttaa tutkinnon suorittamista. Kannattaa koota oma portfolio ja CV 
omasta osaamisestaan! 

OPON VINKKEJÄ JATKUVAAN HAKUUN!

Lisää tietoa netissä!

http://ingmanedu.fi/hakeminen/

www.opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulu-

tus/jatkuva-haku-ammatilliseen-koulutukseen/

Ingmanedun opinto-ohjaaja Niina Kapanen 
tiivisti jatkuvan haun avainkohdat:

palvelee INGOSSA. Ingmanedun korjau-
sompelimossa onnistuu mm. vaatteiden 
uudistus, vetoketjun vaihto, helmojen ja 
lahkeiden lyhennys ja nappien ompelu. 
Myös tilaustöiden valmistus opiskelijatyönä 
on mahdollista. vaativammista töistä vo-
imme sopia tapauskohtaisesti. 

Korjausompelimo tukee kestävää kehitystä 
ja pyrkii muokkaamaan tai korjaamaan 
vaatteen taas käyttöön sopivaksi, jolloin 
vaatteen elinkaari pitenee. 

Aukioloajat

Ti- Pe klo 10-17
La klo 11-15

Puh. 040 739 7619
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Time 
for coffee

Lämmöllä valmistetut ja suussa sulavat, 
tuoreet, suolaiset ja makeat leivonnaiset sekä 

maittavat kouluateriat kulttuuriopintojen 
keskellä Ingmanedussa Toivalassa. 

Tervetuloa!

RUOKALAN AUKIOLOAJAT:

aamukahvi
klo: 8.00-10.30

lounas
klo12.00-12.45

päiväkahvi
ma-to klo: 14.00-14.30

perjantaisin ei päiväkahvia

Ohjaaja Roope Asikainen ja kuvaajaa Jessica 
Narkaus olivat tykänneet projektista; Jessi-
ca kertoi että projektin teko oli ollut hauskaa 
ja kivaa vaikka Vieremällä oli ollut huono sää. 
Roope oli samaa mieltä; työ oli ollut antoisaa 
ja kuvaukset onnistuneet hyvin.

”Tällaiset kokonaisvaltaiset projektit on 
opiskelijoille motivoivia, mutta myös vaati-
via. Ryhmässä jokaisen on tehtävä parhaan-
sa. Projekti vaati paljon esityötä, kuten käsi-
kirjoittamista, aikatauluttamista ja sopivien 
yhteistyökumppanien etsintää. Tämä on 
tehnyt luokasta samaan hiileen puhaltavan 
tiimin, jossa jokaisella on oma merkityksel-
linen rooli. Ja mahtavasti tämä porukka on 
tästä selvinnyt.” Kommentoi opettaja Jouni 
Valtonen. 

mitä audiovisuaalisen viestinnän linjalla esi-
merkiksi tehdään.

Pohjois-Savon Kotiseutuyhdistysten liiton 
tilaama ”Kukkoko hukassa” -elokuva on 
komediallinen road-movie, jossa seurataan 
kalakukon matkaa ympäri Pohjois-Savoa. 
Elokuva esittelee Pohjois-Savon maakuntaa, 
kaupunkeja, kulttuuria, yrityksiä ja ihmisiä. 
Kuvauksia suoritettiin ympäri Pohjois-Sa-
voa; Varkaudessa, Kuopiossa, Vieremällä ja 
monessa muussa paikassa. Elokuva on tar-
koitus levittää www-jakelukanavia pitkin 
sekä myös tv-kanavilla. Projektissa oli mu-

kana paljon yhteistyökumppaneita ja isoja 
yrityksiä, esimerkiksi Ponsse, Olvi, Eemil 
Halosen taidemuseo ja Mekaanisen musiikin 
museo.

Syksy ja talvi kuluivat esituotantovaihees-
sa käsikirjoittamisen ja muun suunnittelun 
merkeissä ja elokuvan varsinainen kuvaami-
nen alkoi keväällä. Opettaja Jouni Valtosen 
ohjauksessa opiskelijat hoitivat elokuvan 
työvaiheet itse aina suunnittelusta tuotan-
toon asti. Maakuntaprojektin tekemisessä 
opiskelijat pääsivät astumaan ammattimai-
siin kuvaustuotannon eri rooleihin; ohjaaja, 
kuvaajat, äänimiehet, linjavastaava, kuvaus-
sihteeri ja käsikirjoittaja löytyivät kaikki 
muiden tehtävien ohella omasta porukasta.

Huhtikuisena perjantaina opiskelijoiden 

Kalakukon kannoilla
Kuvausprojekti kuljetti ingmanilaisia ympäri Pohjois-Savoa

TEKSTI  Lara Lindström KUVAT Jouni Valtonen ja Lara Lindström

Elokuussa 2018 opiskelunsa Ingmanedulla 
aloittaneet audiovisuaalisen viestinnän 
opiskelijat alkoivat pian opintojensa al-
kamisen jälkeen suunnittelemaan laaja-
mittaista maakuntaprojektia opettajansa 
Jouni Valtosen johdolla. 

kuvausmatka suuntasi Siilinjärvelle, johon 
myös Ingo-lehden toimittaja lähti mukaan. 
Saavuimme kuvauspaikalle ja opiskelijat 
alkoivat heti valmisteluihin ja asettamaan 
kameroita paikoilleen. Lyhyen ajan päästä 
saapuivat paikalle kuvauspäivän ulkopuoli-
set esiintyjät; musiikkiyhtye Turmion Käti-
löt, Karjalan lennoston varusmiehiä ja pre-
sidentti Urho Kekkosta esittävä näyttelijä. 
Kun opiskelijat alkoivat kuvaamaan, kaikki 
keskittyivät ja tiesivät roolinsa ja sen mitä 
piti tehdä. Aika kului nopeasti kuvaustou-
huissa ja pian päivä olikin pulkassa ja kaikki 
kohtaukset kuvattu. Reissu oli mielenkiin-
toinen kokemus ja myös graafista suunnitte-
lua opiskeleva toimittaja pääsi tutustumaan 
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HARAJUKU, Takeshita street, yksi omista 
suosikkipaikoistan. Se on yksi vilkkaimmis-
ta ostoskaduista Tokiossa. Sen varrelta löy-
tää mm. vaatteita ja asusteita uusimmasta 
muodista aina cosplay harrastukseen saak-
ka. Voinen puhua kaikkien puolesta, jos sa-
non, että tämän kadun voi ristiä japanilaisen 
muodin mekaksi.

Hyviä ruokapaikkoja on izakayat: pienet pu-
bin tapaiset ravintolat.
Oman suosikkini löysimme vahingossa kier-
rellessämme kaupunkia toisella matkallam-
me. Ravintolalla ei ollut englanninkielistä 
menua, tilasimme siis kuvien perustein sikaa 
säkissä. Ruoka osoittautui todella hyväksi, 
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 
Kolmantena vuonna menimme kyseiseen 
paikkaan uudestaan, ja nyt heillä oli kuin 
olikin englanninkielinen menu, mikä paljas-
ti mitä kaikkea olimmekaan tietämättäm-
me syöneet: koko ruokakonsepti perustuu 
sisäelimille, joten nyt on tullut maistettua 
kaikkea kanan pyllystä aina sydämiin asti.

Tokio on vienyt sydämeni jo kolmatta kertaa, 
enkä usko tälle rakkaudelle tulevan loppua. 
Kaikki alkoi Lokakuussa 2016 ensimmäises-
tä extempore matkastamme..

Alkuun kaikki tuntuu niin suu-
relta ja hienolta paljasjal-
kaisen savolaisen silmään: 
Bisnesmiehet mustissa pu-
vuissaan, naiset uusimman 
muodin kuteissaan, lapset 
koulupuvuissaan. ihmisiä vi-
listää kuin muurahaisia pesän 
rakennuspuuhissa.

Pahin ruuhka on heti aamusta, kun junat 
täyttyvät näistä työ- ja koulumuurahaisis-
ta. Pahimmillaan ihmiset sullotaan täyteen 
junaan. Väkijoukoista ja tungoksesta ahdis-
tuvalle savolaiselle jo muutama päivä tässä 
vilskeessä saa kaiken tuntumaan normaalil-
ta ja pakkohan se pahin ruuhka-aika on itse-
kin kokea. Pääsin olemaan tämä viimeinen 
junaan sullottava; tunsin asematyöntekijän 
käden selässäni, työntävän minua junavau-
nuun, johon ei yksinkertaisesti enää mahdu 
sisään. Sullouduin vasten ihmisiä ja huoma-
sin käden irrottavan vasta, kun ovet olivat jo 
melkein kiinni. Näin alkoi matkamme täy-
dessä junassa ja nyt todellakin tiedän mitä 
tarkoitetaan sanonnalla ”kuin sillit purkissa”.

TEKSTI ja KUVAT Riikka Tirkkonen

I
my

in

”Tunnetta ei voi sanoin 
tai kuvin kertoa, se on 

ehdottomasti 
koettava

 itse!”

Savolainen Japanissa Yksi vilkkaimmista rautatieasemista sijait-
see Tokion erillisalueella Shibuyassa. Sen 
toisen kerroksen ikkunasta pääsee aitiopai-
kalle seuraamaan Shibuya crossing tienris-
teystä. Risteyksen ylittää keskimäärin 3000 
henkilöä per vihreät valot. Hurjaa!
Pääsin todistamaan tämän vilkkauden Shi-

buyan Halloween -katutapah-
tumassa. Se on Japanin suu-

rin Halloweentapahtuma, 
joka kerää yhteen keski-
määrin miljoona ihmistä. 

Kadut tulvivat, jos minkä 
näköistä pukeutujaa. Tämä on 

kokemus, jonka tunnetta ei voi 
sanoin kertoa, se on ehdottomasti 

koettava itse!

AKIHABARA, elekrtoniikkakaupunki on 
ehdoton videopelien keskiö. Erilaisia ar-
cade -pelihalleja löytää useita kauppojen 
keskeltä, jotka kohoavat useaan kerrokseen 
kätkien sisäänsä satoja arcade- ja VR peli-
konsoleja. Unohtamatta omia suosikkeja-
ni UFO catchereita (suom: kourapeli); ihan 
hävettää myöntää kuinka monta jeniä olen 
niihin työntänyt.

 
“Suomi sai sydämeni jo ensimmäisen kur-
kistuksen kautta”, Michiko Masumoto, aito 
tokiolainen, kuvaa rakkauttaan Suomeen.

KIINNOSTUS suomeen alkoi kahdeksan 
vuotta sitten japanilaisen yhtyeen musiikki-
videolta, jota oli kuvattu Rovaniemellä. Mi-
chiko päätti ystävänsä kanssa lähteä katso-
maan tämän lumoavan paikan. Rovaniemellä 
ollessa täytyi tietenkin käydä katsomassa 
joulupukkia ja paijaamassa poroja, joita 
löytyi myöhemmin myös lautaselta. ”An-
teeksi porot, mutta maistuitte aika hyvälle.” 
–Michiko naurahtaa. Suomessa useasti jo 
vierailleena Michiko on löytänyt mahtavia 
ruokia, joita hän kaipaa Japanissa ollessaan; 
“Perinteiset suomalaiset maut kuten: ruis-
leipä, karjalanpiirakat ja salmiakki, jota aion 
ostaa paljon mukaan kotiin vietäväksi. Mus-
taamakkaraa en tosin suuhuni enää koskaan 
laita!”

Kielimuuri koitui usein ongelmaksi ja ko-
tiin palattuaan Michiko päättikin aloittaa 
suomen kielen opinnot. “Opiskeltuani tovin 
Japanissa koin, ettei saamani opetus ollut 
riittävää. Niinpä kolmisen vuotta sitten pää-
dyin opiskelemaan kieltä Helsingin aikuiso-
pistoon. Tykkään puhua suomea ihmisten 
kanssa ja haluan kehittää omaa 
kielentaitoani yhä parem-
maksi” Michiko sanoo.

Suomen kielen taito saa hy-
vää harjoitusta myös musii-
kin kautta, Tokiossa ollessaan 
Michiko kertoo kuuntelevan-
sa paljon suomalaista musiikkia 
Spotify-listoilta. “Neljä vuotta sitten 
kuulin Haloo Helsinkiä ja rakastuin heidän 
musiikkiinsa täysin! Tämä sai minut tule-
maan Suomeen yhä uudestaan, olen kier-
tänyt bändin keikoilla eri puolilla Suomea 
jo 11 kertaa. Minua on kutsuttu todelliseksi 
faniksi ja olen päässyt tapaamaan bändin.” 
-fani kertoo innoissaan. 

”RAKASTAN Suomen kaunista luontoa, jos-
ta saa paljon inspiraatiota myös opiskeluun. 
Lempipaikkani täällä ovat aavat järvimai-
semat. Niistä huokuu kiireettömyys, joka 
on täysi vastakohta Tokion meluisaan ym-
päristöön. Saan täällä paljon inspiraatioita, 
sillä luonnon luoma rauha antaa luovuudelle 
aivan erilaisen tilan virrata.” Michiko kuvai-

lee. Täällä ollessaan hän on alkanut ymmär-
tää miksi kaikki pitävät Suomen kesästä ja 
inhoavat talvea; “Minutkin voi lukea tähän 
joukkoon; talvi on pitkä ja koko ajan on pi-
meää. Odotan näkeväni Suomen kesän, jota 
en ole vielä päässyt kokemaan, sillä Japanis-

sa yliopiston loma sattuu maa-
liskuulle.” 

Michiko opiskeli Japanin 
yliopistossa suomen kielen 

lisäksi tekstiiliala. Siitä hän 
sai idean yhdistää nämä kaksi 

intohimoaan ja alkoi etsimään 
Google -haulla tekstiilialan opin-

toja Suomesta. “Näin törmäsin Ing-
maneduun, jonne lähetin hakemukseni. 

Sain koululta yhteydenoton hyvin nopeasti 
ja pääsin  opiskelemaan kevätlukukaudel-
le tekstiilialaa. Tarkoitukseni on kartoittaa 
suomen kielen sanavarastoa ja oppia uusia 
tekniikoita, kuten kangaspuiden käyttöä. 
Kesäkuussa, palatessani kotiin, aion hankkia 
kangaspuut ja alkaa toimimaan tekstiilialan 
yrittäjänä valmistaen erilaisia sisustusteks-
tiilejä.” Michiko kuvailee tulevaisuuttaan.

Vaikka Michiko rakastaakin Suomea, per-
hettä ja Meri –koiraa kotona Japanissa on jo 
alkanut olla ikävä; “Aikomukseni on kuiten-
kin vielä palata Suomeen, voisin sanoa tätä 
jo toiseksi kodikseni”.

FINLAND

left
hear t 
....

”Luonnon luoma rauha 
antaa luovuudelle aivan 

erilaisen tilan
 virrata.”

JAPANILAINEN SAVOSSA
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henkilöt

Vaatetusmuotoilu- ja stailausalan opis-
kelija Nelli Korhonen puolestaan suoritti 
opintojakson viime kesänä Ranskassa. 
Hän opiskeli toukokuun lopusta elokuun 
alkuun asti Pariisissa, työskennellen free-
lancer -stylisti Natacha Vorangerin opissa. 

Nellin työhön sisältyi vaatteiden hake-
mista, erilaisille vaatebrändeille soitte-
leminen, sähköposteihin vastaamista ja 
mallien pukemista. Natacha ja Nelli te-

kivät myös paljon valokuvausta vaate- ja 
taidelehtiin. 

Nelli kertoi että pääsi työpaikalla toimi-
maan isojen lehtien kanssa niin kuin King 
Kong Magazine ja À Part Publications 
kanssa ja myös pariisin muotiviikoilla vie-
railu oli ikimuistoinen kokemus. ”Ylipää-
tään Pariisissa työskentely ja asuminen 
kasvatti itsevarmuutta”, kertoo Nelli, joka 
hyötyi myös siitä, että oli opiskellut vuo-

den verran ranskaa lukiossa ennen Parii-
siin lähtöä. 

”Pariisissa melkein kaikki Natachan ja mi-
nun keikat olivat muotilehtiä varten, toisin 
kuin Suomessa missä tehdään enemmän 
mainoksia” Nelli vertailee työskentelyta-
pojen välisiä eroja. Kansainvälisiin opin-
toihin Nelli haluaa kannustaa myös mui-
ta, ”Työn tekeminen on niin erilaista kuin 
Suomessa; se laajentaa näkemystä alasta”.

T  yöpaikoilla tapahtuva koulutus on tänä päivänä iso ja tärkeä osa toisen asteen opintoja ja työ-
elämälähtöisyys on keskeisessä roolissa tulevien ammattilaisten koulutuksissa. Monipuoliset 
työelämän oppimisympäristöt laajentavat osaamista ja antavat ikimuistoisia kokemuksia.

Kuva Á Part Publications -lehteen, missä 
Nelli oli Natachan assarina

Behind the scene Behind the scenes

Eiffel-tornin 
juurelta...

TEKSTI Lara Lindström   KUVAT Nelli Korhonen ja  Roosa Kumpulainen

OPPIA TYÖ ELÄMÄSTÄ
...Puijon tornin

juurelle

Roosa Kumpulainen on toisen vuoden 
opiskelija Ingmanedun kulttuurialan am-
mattiopistossa. Graafisen suunnittelun 
osaajaksi opiskeleva Roosa pääsi suorit-
tamaan ”Graafisen suunnittelun projek-
ti”-opintokokonaisuutta Kuopion Ikealle, 
jossa paikan oma mainostiimi luo erilaista 
markkinointimateriaalia ja muuta graa-
fista materiaalia yrityksen tarpeisiin. 

Roosa kertoo työpäivien sujuvan nopeasti 
ja tekemistä löytyy paljon. Lisäksi Ikealla on 
paljon mukavia työkavereita.  

Työpäivän kesto on aamu kahdeksasta kello 
neljään iltapäivällä ja hommia tehdään no-
pealla tahdilla. ”Ikealla on kaikenlaista teke-
mistä” Roosa sanoo. 

Graafisen suunnittelun työtehtävien, kuten 
esitteiden laatimisen ja kuvien muokkauk-
sen lisäksi hän on päässyt myös monenlai-

OPPIA TYÖ ELÄMÄSTÄ

seen fyysisempään puuhaan; esimerkiksi 
näyttelyosastoiden pystyttäminen vaatii 
mm. tapetointia, maalaamista ja mittailua. 
Isojen suurkoon tulosteiden saattaminen 
suunnitteluasteelta valmiiksi tuotteiksi on 
ollut yksi ammatillisen osaamisen alue, jo-
hon Ikea on tarjonnut hyvät oppimisen mah-
dollisuudet.

Ikealla on Roosan koulutusjakson aikana jär-
jestetty myös Form Language -koulutus. Sii-
hen kuului ennakkotehtäviä ja workshopeja 
missä ikealaiset kiersivät kolmen koulutta-
jan opettaessa heille muotokieliä ja kanssa-
käymistä asiakkaiden kanssa. Koulutuksessa 
oli vahva kansainvälinen vire, esimerkiksi 
yksi kouluttajista oli Australiasta asti. ”Oli 
hyvä osata englantiakin Ikealle oppimaan 
tullessa”, kertoo Ikean työtehtävien moni-
puolisuudesta ja työpaikan hyvästä ilmapii-
ristä pitävä Roosa.
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Olli kertoo olleensa ensin vähän aikaa 
töissä valokuvausliikkeessä Foto Jyrk-
käsessä, Lapinlahdella ja sen jälkeen 
opiskelleensa; ensin valokuvaajaksi Lah-
den Muotoiluinstituutissa ja sen jälkeen 
Taideteollisessa Korkeakoulussa kuva-
taideopettajaksi. Valokuvaajana hän on 
toiminut lähes 40 vuotta. 

Olli kertoo, ettei ikinä ollut kauhean innokas 
koululainen, mutta kun hän löysi alan mikä 
kiinnosti, syttyi halu pyrkiä parhaimpaansa. 
Sitä kautta Olli voikin sanoa, että ihan hyvin 
hän loppujen lopuksi koulussa pärjäsi. 

Ennen opettajaksi ryhtymistä Olli työsken-
teli valokuvausliikkeessä usean vuoden en-
nen kuin jättäytyi siitä työstä pois ja alkoi 
freelanceriksi. Samalla hän opiskeli muo-
toiluinstituutissa. Freelancer-kuvaajana Olli 
toimi toistakymmentä vuotta ja teki erilaisia 
valokuvaustöitä. Noihin aikoihin hän alkoi 
myös opettaa valokuvausta pitkin Ylä-Sa-

voa monessa eri kansalaisopistossa. Siitä 
opettaminen eteni pikkuhiljaa kansano-
pistoihin ja Lapinlahden kuvataidelukioon. 
90-luvulla Olli kävi jo silloisessa Ingmanin 
käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa pitä-
mässä valokuvauskursseja tuntiopettajana 
ja lopulta freelancerina toimiminen vaihtui 
pikkuhiljaa yhä enemmän opettajan työhön. 
Koska opettajan työssä tarvitaan ammatti-
pätevyyttä, Olli opiskeli opettajan pedago-
giset aineet 1997, Jyväskylän ammatillisessa 
opettajakorkeakoulussa. Näihin aikoihin Olli 
toimi vielä Lapinlahden taidemuseon johta-
jana kolme vuotta, kunnes koitti aika siirtyä 
pysyvämmin Ingmanin oppilaitokselle, ny-
kyiselle Ingmanedulle. 

TIE OPETTAJAKSI

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto tuli am-
matillisen koulutuksen opetussuunnitelmiin 
90-luvun loppupuolella. Myös Ingmanille 
perustettiin kuvallisen ilmaisun koulutus-

ohjelma, johon osana kuului valokuvauksen 
ammattialan perusopetus. Koska Olli oli en-
nenkin opettanut Ingmanilla, hänet haluttiin 
opettajaksi tälle uudelle ammattialalle ja 
siitä lähtien hän onkin oppilaitoksessa opet-
tanut. Vakituisena opettajana Ingmanilla 
Olli aloitti vuonna 2002, joten nykyisessä 
toimessa kokoon on tullut 17 vuotta. Koko 
opetusura huomioiden uraa on kertynyt yh-
teensä jo 30 vuotta. Opettajaksi tuleminen 
on ollut hyvin monivaiheista, kertoo Olli. 

Olli Lähdesmäki kertoo parasta hänen työs-
sään olevan sen, kun saa nähdä nuorten työs-
kentelyä silloin kun he ovat parhaimmillaan 
ja tekevät hyviä töitä. Hän myös sanoo, että 
oppilailta oppii itsekin koko ajan. Olli toteaa, 
että tämä on ehkä kaikkein antoisinta opet-
tajan työssä. 

Valokuvauksen opetus on muuttunut aika 
paljon, Olli sanoo. Digitaalinen kuva oli vasta 
tulossa ja ensimmäiset digikamerat hankit-

TEKSTI Antti Eskola KUVAT Oskari Inkinen

HENKILÖKUVA

Aikanaan kun Ingmanedun valokuvauksen 
opettaja Olli Lähdesmäki aloitti harrastamaan 
valokuvausta, kameraseuratoiminta oli 
hyvin aktiivista. Niinpä Olli osti kameran ja 
alkoi kuvaamaan sekä kehittämään filmiä 
ja tekemään niistä kuvia. Sillä tiellä ollaan 
edelleen. 

”PARAS KUVA 
ON VIELÄ 
TEKEMÄTTÄ” 

tiin koululle silloin kuin sitä alettiin Ingma-
nilla opiskelemaan. Eivätkä kamerat tai oh-
jelmat, saati opetuskaan, olleet yhtä valmiita 
mitä ne nykyään ovat. Nykyään opetussuun-
nitelmassa ei ole enää perinteistä filmille 
kuvaamista, joka on ollut iso muutos. Olli 
itse kertoo kuvanneensa enemmän filmille 
kuin digille ja kaipaileekin filmille kuvaa-
mista takaisin. Myös aiemmin opiskeluihin 
kuuluneet opinnäytetöiden arviointipäivät 
olivat Ollin mielestä mukavia. Nekin hän ha-
luaisi mielellään takaisin. Paras muutos ope-
tuksessa on Ollin mukaan uudet opetustilat, 
joissa tietokoneluokka sekä studio sijaitse-
vat samassa tilassa.  

TAITEILIJANA

Päästyään aikanaan lukiosta Olli halusi va-
lokuvaajaksi tai opettajaksi. Molempia hän 
on päässyt olemaan monta vuotta. Valoku-
vaamisessa kuvan tekeminen ja sen tekniik-
ka, sekä myös kuva itsessään, on ollut aina 
kiinnostuksen kohde. Opettajaksi muokkau-
tuminen on puolestaan käynyt helposti var-
maan siksi, koska on ollut aina kova muita 
neuvomaan, Olli virnistää. 

Valokuvaajana oleminen on sitä, että joka 
päivä haluaa tehdä aina parempia kuvia; 
parhaat muistot syntyvät onnistumisista. 
Myös näyttelytoiminnasta löytyy hienoja 
kokemuksia: Valokuvataide on Ollin suurin 
kiinnostuksen kohde ja siitä hänellä on hie-
not muistot. Olli on ollut 90-luvulla järjestä-
mässä Iisalmen Kamera nimistä kansainvä-
listä valokuvatapahtumaa lähes 10-vuotta. 
Ollin valokuvia on ollut esillä esimerkiksi 
monissa museoissa, Lapinlahdella, Kuopion 
VB-valokuvauskeskuksessa, Taideteollisen 
Korkeakoulun loppunäyttelyissä, vuoden 
2014 Fotofinlandian finalistien näyttelyssä 
sekä 2019 Iisalmessa Yläsavolaisten taiteili-
joiden näyttelyssä. Varsin laajasti näyttelyitä 
on ollut, Olli sanoo. 

Olli toteaa, että lähtee vuoden kuluttua eläk-
keelle hyvin mielin. Koska valokuvaus on aina 
kulkenut mukana, niin ainakaan ajan kulumi-
sen kanssa ei tule ongelmia. Päinvastoin, ai-
komus on jatkaa omaa työskentelyä valoku-
vauksen parissa. Olli haluaa ajatella, että se 
kaikkein paras kuva on vielä tekemättä.

OPPILAILTA  
OPPII ITSEKIN  

KOKO AJAN”
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TEKSTI ja KUVAT Jenna Lappalainen

I
ngmanedu Kulttuurialan ammattiopis-
tosta kuvallisen ilmaisun puolelta maa-
liskuussa 2019 valmistunut, graafiseen 
suunnitteluun opinnoissaan suuntautu-
nut Sirpa Korhonen perusti oman yri-

tyksen, Kuru Creativen vuodenvaihteessa. 
Kuru Creative tarjoaa graafisen suunnitte-
lun palveluita ja sisällöntuotantoa. Aiemmat 
tekniikan opinnot saivat Sirpan kaipaamaan 
luovempaa työtä.

”Savonia-ammattikorkeakoulusta valmis-
tuessani olin vannonut, etten astu jalallani 
enää yhteenkään oppilaitokseen. Ajatukseni 
muuttuivat kuitenkin kuullessani graafisen 
suunnittelun opintoalan alkavan Ingman-
edussa. Olen aina ollut kiinnostunut graa-
fisesta suunnittelusta ja opintojen tullessa 
vastaan en voinut perääntyä”, Sirpa kertoo. 

Vaihtelu virkistää

Yrittäjäksi ryhtyminen on ollut Sirpalla aina 
haaveena. 

”Olen aina haaveillut yrittäjän ammatista. 
Yrittäjyyskurssit ovat tulleet minulle tutuik-
si aiemmissa opinnoissani. Tietotaidot yrit-
täjyyteen minulla on ollut pitkään hallussa”, 
vastavalmistunut kertoo ja sanoo nautti-
vansa yrittäjyyden tuomasta vapaudesta ja 
päivien vaihtelevuudesta.

”Parasta yrittäjyydessä on, että jokai-
nen työpäivä on erilainen. Täytyy olla 
vaihtelua, ettei kyllästy. En voisi kuvi-
tellakaan olevani töissä joka päivä kah-
deksasta neljään samassa toimistossa”. 
 
Kiireinen yrittäjä on koko ajan liikkeellä. 

”Toisinaan päiväni kuluvat palaverista toi-
seen rientäen. Toisinaan menen toimistolle 
suunnittelemaan graafisia yritysilmeitä ja 
välillä matkustelen ympäri Suomea sisäl-
löntuottoa kirjoittaen. Kiinteä toimistoni 
sijaitsee Kuopion Leväsellä, jossa yhdessä 
Mainostoimisto Legendan yrittäjän Harri 
Luostarisen kanssa työskentelemme”, Sirpa 
kertoo. 

Vapaa-aika on häilyvä käsite

Yrittäjyydestä nauttivan Sirpan on vaikeaa 
erotella vapaa-aikaa ja varsinaista työaikaa 
toisistaan. 

”Kun työ on mielekästä, on vaikeaa mää-
ritellä, mikä on vapaa-aikaa ja mikä varsi-
naista työaikaa. Teen vapaa-aikanani joka 
tapauksessa luovia asioita, jotka usein lin-
kittyvät työhöni”.

Sirpa Korhosen suurimmat tähänastiset 
haaveet ovat toteutuneet. 

”Jotkin haaveeni ovat toteutuneet puoliva-
hingossa. Aluksi haaveet ovat tuntuneet toi-
vottomalta, mutta ajan kuluessa ja ideoiden 
jalostuessa ne ovat sattumalta toteutuneet”, 
nuori yrittäjä riemuitsee. 

”Ei pidä siis lannistua, vaikka ensimmäinen 
suunnitelma ei toimisi, koska aina tulee uu-
sia mahdollisuuksia”.

VALMISTUNEIDEN KUULUMISIA

ROHKEUS 
TUOTTAA 
TULOSTA”

”

Sirpa nauttii yrittäjyyden tuomasta vapaudesta.

”Ahkera työotteeni 
 ei jäänyt huomioitta, 
sillä valmistumiseni 

jälkeen työsuhdettani 
jatkettiin”

Esan löytää ahertamasta kaupunginteatterin 
lavastamon puuverstaalta.

Lavastamo loihtii villeimmätkin 
suunnitelmat toteen

Teatterin lavastamo toteuttaa käytännössä 
sen, mitä lavastaja suunnittelee. Haasteita 
työlle luovat näyttämön koko ja aikataulut. 
Vaikka työtä ohjaavat toisen suunnitelmat, 
pääsevät lavastamon työntekijät käyttä-
mään myös omaa luovuuttaan. Keväällä 
2018 puuartesaaniksi Ingmanedusta val-
mistuneen Esa Elomaan löytää ahertamas-
ta Kuopion kaupunginteatterin lavastamon 
verstaalta.

Verstaan ovi aukeaa ja vastassa on yllättävä 
hiljaisuus. Kuopion Kelloniemessä sijaitse-
valla puusepänverstaalla ei kuulu pihausta-
kaan. Ei laula sirkkeli, ei ulvo tasohöylä, eikä 
jyrise jyrsin. Lavastamon työrytmi kulkee 
teatterin esityskalenterin tahdissa. Esan 
mukaan ajankäyttö onkin yksi työn suurim-
pia haasteita.

“Työmme tulevat sykleinä. Välillä työn alla 
ei ole mitään, mutta kiivaimman harjoitus-
kauden aikana kiireapulaisille on tarvetta”, 

kertoo vuoden verran lavastamossa työs-
kennellyt Esa. 

Käsityöt luonnistuivat Esalta helposti jo 
nuorena ja syynä olivat perintötekijät; hä-
nen isoisoisänsä oli puuseppä ja Esa pääsi jo 
lapsena nikkarointiin mukaan. Ingmaneduun 
Esa uskaltautui hakemaan pitkän pohdinnan 
jälkeen.

“Työskentelin lukion jälkeen Postissa kym-
menisen vuotta, mutta olin aina haaveillut 
seuraavani puuseppä -isoisäni jalanjälkiä. 
Tilaisuuden tultua vastaan lähdin opiskele-
maan puualaa. Hain aktiivisesti työssäop-
pimispaikkaa ja pääsin lopulta lavastamon 
verstaalle. Ahkera työotteeni ei jäänyt huo-
mioitta, sillä valmistumiseni jälkeen työsuh-
dettani jatkettiin opintovapaiden sijaisena”.

Lavasteiden tulee ennen  
kaikkea olla tuvalliset

Koska teatterimaailmassa seikkaillaan ties 
minkälaisissa ympäristöissä, vaaditaan myös 

lavasteiden rakentajilta mielikuvitusta. Esa 
kertoo tehneensä, jos jonkinlaisia lavasteita 
lyhyen työuransa aikana; “Työpäiväni ovat 
mitä monipuolisempia. Kahta samanlaista 
päivää en ole nähnyt”. 

Lavastamon tehtävänä on luoda teatterin 
näytelmälle puitteet. Niiden visuaalisen il-
meen suunnittelee lavastaja ja käytännön 
työn toteuttavat suunnitelmien pohjalta 
lavastamossa työskentelevät rakentamisen 
ammattilaiset. Heidän tehtävänsä on ennen 
kaikkea keksiä, kuinka lavastajan suunnitel-
mat toteutetaan turvallisesti ja käytännölli-
siksi.

“Lavasteiden täytyy kestää monen näytte-
lijän paino. Työtä rajoittavat teatterin lavan 
paino- ja tilarajoitukset. Lavasteiden on ol-
tava pieniä ja niiden pitää mahtua kuljetuk-
sen ajaksi vieläkin pienempiin paloihin. Ja 
kun ne ovat pienissä paloissa, ne pitäisi saa-
da myös kasattua suhteellisen lyhyessä ajas-
sa. Siinä on paikka, jossa todella saa käyttää 
omaa luovuuttaan”.
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Itse innostuin cosplaysta sen jälkeen, kun 
aloin tutustua animeen ja mangaan; omaksi 
lempihahmoksi pukeutuminen kuulosti niin 
siistiltä. Itselläni kesti kuitenkin vielä jonkin 
aikaa päästä cossaamaan ihan oikeasti, mut-
ta vuoden 2016 Winternekoconissa pukeu-
duin ensimmäisen kerran, kun cossasin Grell 
Sutcliffia Kuroshitsuji-sarjasta. Tapahtumaa 
varten tilasin netistä peruukin ja asun.

Vaikka cosplay-asuja löytää netistä pilvin 
pimein, monet tekevät pukunsa alusta asti 
itse. Näin saa varmasti mieluisan ja sopivan 
kokoisen asun. Yleensä myös säästää rahaa, 

sillä netistä tilatut cossit ovat yleensä var-
sin kalliita. Tietenkään kaikilla ei ole aikaa, 
taitoa tai kärsivällisyyttä tehdä pukuja itse, 
joten siksi onkin hyvä, että netti on niitä 
pullollaan. Lisäksi esimerkiksi kirpputoreilta 
voi löytää yllättävänkin hyvin eri hahmoille 
sopivia vaatteita, joita voi tietenkin tuunata 
itse vieläkin sopivammiksi. 

Yleisimmin cossaajia näkee con-tapahtu-
missa. Suomessa suurimpia coneja ovat 
Tracon Tampereella, Desucon Lahdessa ja 
Yukicon Helsingissä, joissa käy viikonlopun 
aikana tuhansia kävijöitä. Lisäksi on paljon 
pienempiä tapahtumia ympäri Suomea, it-
sekin olen käynyt monissa coneissa. Tapah-
tumissa on yleensä sama kaava: ne kestävät 
viikonlopun yli, conipaikalla on myyntipöy-
tiä, karaokea, joskus kunniavieraita, erilaisia 
kilpailuja, sekä cosplay-kisoja. Näihin kisoi-
hin pitää olla itsetehty asu, jota tuomarit 
sitten arvioivat monesta näkökulmasta. 
Itselleni on jäänyt hyvin lämpimiä muistoja 
coneista; olen tavannut paljon uusia, mah-
tavia ihmisiä ja esimerkiksi kerran Traconin 
jälkeen päädyimme isolla porukalla syö-
mään kiinalaiseen ravintolaan, vaikka olin 
tavannut kaikki ne ihmiset vasta sinä vii-
konloppuna.

Yleisesti cosplay on mahtava harrastus, jos-
sa tapaa paljon samoista asioista kiinnos-
tuneita ihmisiä ja juttu lentää hyvin - var-
sinkin kun päätyy juttelemaan samaa sarjaa 
fanittavien ihmisten kanssa. Cosplayta voi 
harrastaa kuka tahansa, riippumatta iästä 
tai ulkonäöstä. Jokainen voi pukeutua aivan 
miksi haluaa ja löytää sitä kautta uusia ys-
täviä.

Pukeutumisen iloa
Cosplay, eli ’’costume 
play’’ tai suomalaisittain 
’’cossaus’’, on monipuoli-
nen ja luova harrastus, 
jossa pukeudutaan esi-
merkiksi anime-, peli-, 
sarjakuva- tai elokuva-
hahmoiksi. 

Cosplay on muutakin kuin värikkäästi pukeutuvia nuoria

TEKSTI Iisa Koskinen KUVAT Tekla Kokkonen

vapaa-aika

9

RAKKAUTTA JA KISOJA 

Valokuvausta opiskeleva Tekla Kokkonen on 
juuri pitänyt valokuvanäyttelyn Tuusniemen 
kirjastolla aiheesta ’’Cosplay ja tunnesiteet’’. 
Näyttelyn idea kumpuaa siitä, että Tekla ha-
luaa kertoa cosplayta harrastavien olevan 
paljon muutakin kuin ’’hassusti pukeutunei-
ta, värikkäitä nuoria’’, sillä todella monille 
fiktiiviset hahmot joiksi pukeudutaan ovat 
tärkeitä ja merkitsevät paljon. Niin myös 
Teklalle; hänelle esimerkiksi Digimonin 
Taichi on eräänlainen voimahahmo, ja hän on 
ottanut siihen liittyen tatuoinninkin.

Tekla itse on aloittanut cosplayn vuonna 
2010. Kiinnostus animeen ja mangaan hä-
nellä oli jo tuolloin, ja hän kertoo tapaukses-
ta, jossa oli ollut Naruto- sarjan pipo pääs-
sä ja joku oli tullut juttelemaan aiheesta ja 
samalla kysynyt oliko Tekla tulossa Bakacon 
-cosplayn tapahtumaan. Siitä kaikki sitten 
lähti. Nykyään takana on jo monia kilpailuja 
vuosina 2013, 2016 ja kaksi kertaa vuonna 
2017. Viimeisin kisa oli vuonna 2018 Nordic 
Cosplay Championship –karsinnoissa, joista 
Teklalle irtosi voitto ja sitä myöten matka 
Ruotsiin kisaamaan kesällä Pohjoismaiden 
mestaruudesta. 

Tekla kertoo monen cossin olevan hänel-
le tärkeä, mutta merkityksellisimmät ovat 
ehkä Taichi Digimonista, Sheryl Nome 
Macross Frontierista ja Lance Voltronista. 
Puhuttaessa cosplayn haastavuuksista nou-
see esille myös harrastuksen ulkonäköpai-
notteisuus ja siitä johtuvat paineet; Tekla 
kertoo hankalaksi sen, kuinka pukua kehut-
taessa tulee helposti vähäteltyä itseään, 
vaikka pitäisi ottaa kehu vastaan ja arvostaa 
omaa työtään. Cosplay on kuitenkin harras-
tus, jota tehdään rakkaudesta cossattaviin 
hahmoihin ja ennen kaikkea itseään varten, 
ei ketään muuta.

Pukeutumisen iloa
Tekla Kokkonen 
kilpailee kesällä 

2019 Cosplayn Poh-
joismaihden mestaruu-

desta Ruotsin Linköpingissä, 
NärCon-tapahtumassa.
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Teknologian yhä kehittyessä digitaiteesta 
on tullut jo selvästi osa tämän päivän tai-

detta. Kokeellisista alkuhämäristä on tultu 
pitkä matka nykypäivään.

UUSI ULJAS 
MAAILMA

TEKSTI Oskari Inkinen 
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Digitaalinen taide tarkoittaa taidetta, jon-
ka luomiseen käytetään suurimmaksi osaksi 
digitaalista teknologiaa. Digitaide on kä-
sitteenä laaja ja hajanainen; siihen sisältyy 
mm. digitaaliset maalaukset, vektorigrafiik-
ka ja piirtopöydällä piirtäminen. Teknologiaa 
hyödynnetään laajasti myös elokuvien ani-
moinnissa ja efekteissä.
Digitaalinen taide on kehittynyt samaa 
tahtia teknologian mukana; harvojen ma-
temaatikoiden kehittämistä kokeiluista on 
tultu pitkä matka nykypäivän helposti saa-
tavilla oleviin ohjelmiin (kuitenkin ketään tai 
mitään vähättelemättä). 
”Piirtäminen on aina ollut kivaa ja aloitin 
harrastuksen jo nuorena MS Paintilla”, ker-
too Petra Tengvall. 

Vaikka harrastuksen aloittamiseen ei tarvit-
se esim. maalaustarvikkeita, niin sen aloitta-
minen vaatii kuitenkin jonkin verran tietoa 
käytettävistä ohjelmista. Lisäksi Adoben oh-
jelmat (kuten monet muutkin) ovat maksul-
lisia. Myös muiden mahdollisten työkalujen 
kuten piirtopöydän hankkiminen maksaa. 
”Kannattaa vain mennä ja kokeilla, katsoa 
mitä tapahtuu”, kertoo Petra vinkkinä aloit-
telijoille.

”Teoksiani piirrän sekä paperisena että digi-
taalisena käyttäen piirtopöytää. Myös Pho-
toshop ja Illustrator kuuluvat työkaluihini”. 
”Luon teokseni Ipadilla käyttäen ProCreatea 
ja Photoshopia”, kertoo Milla Ovaskainen. 
”Maalaan, piirrän ja animoin myös hieman”. 
Adobe Photoshop ja Illustrator ovat varmas-
tikin suosituimmat kuvanmuokkaus- ja piir-
to-ohjelmat. 
Jokaisella taiteilijalla on kuitenkin omat 
suosikkinsa; paras ohjelma itselle selviää 
vain kokeilemalla. 
Millaa kiinnostaa digitaiteessa eniten laajat 
kuvanmuokkausmahdollisuudet: ”Kuvaa voi 
muokata vapaasti ja esimerkiksi maaleja ei 
tarvita. Valinnanvapaus on suurempi ja luo-
vuus saa laajemman alueen”, hän jatkaa. Mil-
la saa inspiraatiota Instagramin kautta, jossa 
hän seuraa myös muita taiteilijoita. 
”Teosten luominen on mielestäni rentoutta-
vaa ja hyvä tapa purkaa tunteita”, Petra ker-
too. ”Inspiraatio voi tulla mistä vain, mutta 
suurimmaksi osaksi musiikista tai sarjoista”.
Molemmat tekevät taidetta tällä hetkellä 
enemmän harrastuksena, mutta tulevaisuu-
dessa heitä kiinnostaisi saada töitä alalta. 

DIGITAITEEN HISTORIAA
Ensimmäiset askeleet tietokone-
grafiikassa
otettiin jo 1950-luvulla, kun Ben F. 
Laposky alkoi tehdä kokeiluja os-
killoskoopilla ja kameralla. 

1960-luvulle tultaessa tietokoneet 
olivat hyvin yksinkertaisia, kalliita 
ja rajoitettuja. Bell Laboratories 
vaikutti suuresti Yhdysvaltojen 
digitaideskeneen. Matemaatikko 
Frieder Nake ohjelmoi tietoko-
neen ja piirtäjän valmistamaan 
työn satunnaisten muuttujien 
avulla.

1970-luvulla yhä useampi taiteilija 
työskenteli tietokoneiden kanssa. 
Paul Brown loi systeemin, jolla 
tietokone piirsi yksinkertaisia ku-
vioita.

1980-luvulla teknologia ja tieto-
koneet tulivat osaksi jokapäiväistä 
elämää, ja tietokonegrafiikoita ja 
efektejä alettiin käyttämään laa-
jemmin. 

1990-luvulta tähän päivään tieto-
koneen käyttö taiteessa on yleis-
tynyt, ja esim. Adobe Illustrator ja 
Photoshop ovat mahdollistaneet 
digitaiteen luomisen.  
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”Kannattaa vain mennä ja kokeilla, katsoa mitä tapahtuu”,
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Aamun aloitukseen & Päivän päätteeksi!

 

Päivä 1
Tomaattinen jauhelihakastike
 
400 g jauhelihaa
800 g tomaattimurskaa
n. 2 dl vettä
1-3 kpl valkosipulinkynttä
1 kpl sipuli
1 tl sitruunamehua
n.2 rkl tuoretta tai kuivattua basilikaa
 mustapippuria
 suolaa
 (oliivi)öljyä
 (lihaliemikuutio) 

• Pilko sipuli ja valkosipuli pieneksi,  
kuullota tilkassa öljyä

• Lisää jauheliha, paista kypsäksi,  
mausta suolalla tai lihaliemikuutiolla

• Sekoita joukkoon tomaattimurska, vesi 
ja mustapippuri sekä basilika

• Anna hautua miedolla lämmöllä 

Pasta
 
n.100 g/hlö pastaa
n. 8 dl/100g vettä
n. 1 tl  suolaa
  (oliivi)öljyä

• Laita vesi kiehumaan, lisää suola
• Laita pasta kiehuvaan veteen
• Keitä pastaa 9 min
• Valuta vesi, lorauta öljyä pastan sekaan

Päivä 2
Pizzapohja 
 
4 dl  vettä
1 pkt  kuivahiivaa
2 tl  suolaa
n. 9-10 dl vehnäjauhoja
vajaa ½ dl oliiviöljyä

Täyte
n. 4,5 dl Jauheliha tai kasviskastiketta
100 g Juustoraastetta

• Sekoita jauhot, hiiva ja suola kulhossa
• Lisää kädenlämpöinen vesi
• Vaivaa taikina hyvin (n. 8-10 min.)
• Lisää öljy, vaivaa se taikinaan
• Turvota 20-30 min kelmulla vuorattuna
• Kauli taikina - täytä
• Paista 200 °C  noin 15-20min

Ingo idea:
Pohjasta saa maukkaamman 

tekemällä sen edellisenä päivänä
 jääkaappiin turpoamaan!

Taikinasta saa valmistettua myös 
kaksi ohuempaa pizzaa!

kasvis 
n. 1,5 dl soijarouhetta

n. 2,5dl vettä
kasvisliemikuutio

 

Yhdestä on moneksi!

4-5 dl isoja kaurahiutaleita 
2 dl pähkinöitä ja/tai siemeniä 
½ dl hunajaa 
2 rkl öljyä 
1-2 dl kuivattuja hedelmiä ja/tai marjoja 
 150-175°C n.20 min

• Rouhi pähkinät puukolla pieneksi
• Sekoita kaikki aineet kulhossa, lukuun 

ottamatta hedelmiä ja marjoja
• Levitä leivin paperoidulle pellille
• Laita uuniin n. 10 minuutiksi – sekoita 
• Paista vielä n.10 minuuttia, kunnes 

Granola on kauniin kullanruskeaa
• Jäähdytä – lisää kuivatut hedelmät tai 

marjat - Purkita

Ingo idea:
Nauti Granola aamiaisella 

jogurtin, maidon tai tuorei-
den marjojen ja hedelmien 

kanssa!Granola 
TEKSTI ja KUVAT Riikka Tirkkonen

POJAN
NIMI

1-1

TYTÖN
NIMI

PAHA
LOITSU

____
ETSIT?

OPPI-
LAITOS

NOPEASTI

ENEM-
MÄN

TOSI 
VAI ?

P-SAVON
KAUPUNKI

OPPIMIS
YMPÄRISTÖ

MYÖNETEINEN 
KEHITYS

SUOMEN 
KANSALLIS-

PUISTO

TAHTOO 
TIETÄÄ

PAHA 
TILANNE

LEH-
DESSÄ

MUISTI 
?

E

SARJAKU
VA O

skari Pääkkönen 

TIETOVISA Lara Lindström

RISTIKKO Oskari Pääkkönen ja Lara Lindström 

Ratkaisut seuraavassa numerossa

kevyttä lukemista ja  
Vastausten etsimistä

1.Milloin on Tohtori Matthias Ingmanin 
syntymäpäivä?

2.Mikä on Ingossa sijaitsevan 
vaatelainaamon nimi?
a) Nolla
b) Noppa
c) Nakki

3.Missä sijaitsee oppimisympäristö Ingo?

4.Missä sijaitsee Matthias Ingmanin  
muistolaatta?
a) Sammontiellä
b) Ingossa
c) Pääkoululla

5.Mikä on Kassun lempi Adoben ohjelma? 

a) Photoshop
b) InDesign
c) Premiere  
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TEKEMÄLLÄ AMMATTIIN!

Puusepänalan opiskelu
Taideteollisuusalan perustutkinto, puusepänalan osaamisala
Puuteollisuuden perustutkinto, puusepänteollisuuden osaamisala

Tekstii l i- ja sisustusalan opiskelu
Tekstiili ja muotialan perustutkinto
Taideteollisuusalan perustutkinto, käsityön ohjaustoiminnan osaamisala

Vaatetusalan opiskelu
Tekstiili ja muotialan perustutkinto

Media-alan opiskelu
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, audiovisuaalisen viestinnän 
osaamisala

Graafisen suunnittelun opiskelu
Valokuvauksen opiskelu
Kuvataiteen opiskelu
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala
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