
INGMANEDU KULTTUURIALAN AMMATTIOPISTO, JATKUVA HAKU, PÄÄSYKOE 2020 

Jatkuvan haun pääsykoe koostuu motivaatiokirjeestä (0-2 pistettä) sekä etänä toteutettavasta haastattelusta (0-4 
pistettä). Yhteensä voit saada pääsykokeesta 6 pistettä. 

 Lue ohjeet huolellisesti. 

1. Motivaatiokirje  
Motivaatiokirjeellä arvioidaan motivaatiotasi, sitoutumistasi tutkinnon suorittamiseen sekä 
opiskeluvalmiuksiasi. Tämän lisäksi motivaatiokirjeen avulla halutaan selvittää opiskelusuunnitelmiasi sekä 
ammatillisia tavoitteitasi.  
 
Motivaatiokirjeen otsikkona oma nimi/motivaatiokirje. Motivaatiokirjeen pituus max 2 sivua. 
 
Pohdi motivaatiokirjeessä ainakin seuraavia asioita: 
- Miksi päätit hakea nimenomaan tähän koulutukseen? 
- Millä tavoin tämän alan opiskelu tukisi ammatillisia tavoitteitasi?  
- Millaisia tavoitteita sinulla on uraan liittyen?  
- Mikä on tavoiteaikataulusi valmistumisen suhteen? 
- Kuvaile omia opiskelutaitojasi ja –tapojasi. Esimerkiksi miten suunnittelet ja aikataulutat opintojasi ja 

miten omaksut opiskeltavaa sisältöä? 
- Opetusta järjestetään pääasiassa päiväaikaan. Miten sovitat yhteen opiskelun ja esimerkiksi työn/vapaa-

ajan/perhe-elämän? 
- Opintoja voi painottaa halutessaan eri tavoin. Pohdi millaisia erityistarpeita sinulla on tutkinnon suhteen 

(esimerkiksi yrittäjyysopinnot, kansainvälinen toiminta, työpaikoilla tapahtuva opiskelu, tietyn 
osaamisen painottaminen opinnoissa). 
 

Motivaatiokirje tulee palauttaa etukäteen 29.4.2020 klo 14 mennessä sähköpostin liitteenä 
info@ingmanedu.fi. Sähköpostin otsikoksi motivaatiokirje/hakijan nimi/tutkinto. Motivaatiokirje tulee laatia 
jokaiseen hakemaasi koulutukseen erikseen. Mikäli sinulla ei ole käytössä tekstinkäsittelyohjelmia, voit 
kirjoittaa motivaatiokirjeen sähköpostin viestikenttään. 
 

2. Etäyhteyksin toteutettava haastattelu 
Haastattelussa arvioidaan opiskelumotivaatiotasi sekä valmiuksiasi opiskella ja suorittaa tutkinto. 
Haastattelut toteutetaan ensisijaisesti WhatsApp -videopuheluna. Haastattelua varten tarvitset 
älypuhelimen, jossa WhatsApp -sovellus. Mikäli sinulla ei ole älypuhelinta käytössäsi tai tarvitset ohjeita 
WhatsApp-sovelluksen asentamiseen puhelimeesi, ota yhteyttä mahdollisimman pian opintotoimistoon p. 
044 4646260.  
 
Saat etukäteen viikon 17 aikana sähköpostiisi tarkemman haastatteluajan. Haastatteluun on varattu ½ h 
aikaa/hakija. Ole puhelimen äärellä sinulle varattuna soittoajankohtana. 
Haastattelupäivät ovat seuraavat: 
ma 4.5.  Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala 
ti-ke 5.5.-6.5.  Kuvallisen ilmaisun osaamisala 
to 7.5.  Puuteollisuuden perustutkinto, taideteollisuusalan perustutkinto/puusepänalan 

osaamisala, tekstiili ja muotialan perustutkinto, taideteollisuusalan 
perustutkinto/käsityön ohjaustoiminnan osaamisala 

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi eikä riittävää kielitaitoa voida todentaa haastattelussa, voidaan sinut kutsua 
erilliseen kielikokeeseen. 

Mikäli sinulla on työnäytteitä sähköisessä muodossa voit esitellä niitä haastattelun yhteydessä. Lähetä linkki 
työnäytteisiin/työnäytteet liitetiedostona info@ingmanedu.fi sähköpostiin 29.4.2020 mennessä. 
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