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Kulttuurialan ammattiopisto Ingmanedulla ollaan viritelty syk-
syn aikana juhlavia tunnelmia. Itsenäisen Suomen täyttäessä 100 
vuotta, tuli kuluvana syksynä vierähtäneeksi sama kunnioitetta-
va vuosimäärä siitä, kun tri Ingmanin kiertävänä käsityökouluna 
tuolloin tunnettu opinahjo muutti nykyisille tiluksilleen Siilinjär-
ven Toivalaan. Itsenäisyyspäivänä Ingmanedulla juhlistamme siis 
isänmaamme juhlahetken lisäksi myös kotoisan koulutonttimme 
kolminumeroisia syntymäpäiviä. Eri osaamisaloilla on paiskittu 
ahkerasti töitä vuosisatateemalla ja siihen liittyviä tuotteita ja 
näyttelyitä riittää ihailtavaksi vielä pitkään juhlapäivän jälkeen-
kin. 

Syksyllä aloittaneen graafisen suunnittelun ryhmän kanssa 
päätimme kantaa kortemme kekoon tämän Ingo-lehden muo-
dossa. Juhlan kunniaksi, ja tietenkin myös oppimisen vuoksi, 
otimme tavoitteeksi luoda ja tuoda lukijoille reippaan kokoisen, 
taidolla ja sydämellä tehdyn Ingmanedun aikakauslehden jos-
ta löytyy luettavaa niin oman koulun väelle kuin laajemmallekin 
yleisölle. Satavuotisteemaa seuraillaan myös näillä sivuilla ja yhtä 
lailla katsetta luodaan aina oppilaitoksemme syntyidean vireille 
laittaneen Matthias Ingmanin aikaan saakka kuin myös edessä 
odottavaan tulevaisuuteen.

Samalla lehtemme on myös kumarrus koulumme aiemmille 
opiskelijoille; jo 1940-luvulla käsityökoulun opiskelijat toimittivat 
innokkaasti omaa lehteään, jonka yhtenä nimenä oli - teemaam-
me sopivasti sekin - Satakieli. Silloin lehti kirjoitettiin käsin ja 
punottiin villalangalla yksittäiskappaleeksi, joka kädestä käteen 
kiertämällä välitti opiskelijoiden laatimat jutut lukijoidensa tut-
kittaviksi. Nyt on mahdotonta edes arvailla, kuinka monta silmä-
paria sähköisillä langoilla liihotteleva Ingomme tavoittaa, mutta 
lehden artikkeleista ja niiden 
takaa välittyvä Ingmanedun 
verraton yhteishenki sekä op-
pimisen ja osaamisen ilo hoh-
tavat edelleen yhtä lämpöisinä 
nyt kuin ammoisen Satakielen 
aikoinakin. Ja siltä vankalta 
jalustalta on hyvä ponnistaa 
myös tulevien vuosien mat-
kaan. Antoisia lukuhetkiä! 
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Kassu Kortelainen 

päätoimittaja,
graafisen suunnittelun

osaamisalavastaava

Suomen taiteen tarina valottaa 
laajasti ja monipuolisesti kotimai-
sen kuvataiteen kehityskulkua tee-
mojen kautta, nivoutuen samalla 
yhteiskunnallisiin tapahtumiin ja 
muutoksiin. 1800-luvulla Suomen 
suuriruhtinaskunta oli osa Venä-
jää ja Suomelle haluttiin rakentaa 
tarinaa taiteen avulla, maalaamal-
la suomalainen kulttuuri. Taiteili-
joiden tehtävänä oli maalata his-
torialliset tapahtumat ja ikuistaa 
merkittävät henkilöt muotokuviin. 
Miljöömuotokuvat olivat suosittu-
ja, niissä henkilö kuvattiin työn tai 

Fanny Churberg: Kaski, maisema Uudeltamaalta (1872). Kansallisgalleria/Ateneumin taidemuseo, Ahlströmin kokoelma. 
Kuva: Kansallisgalleria/Yehia Eweis.

Tasavertaiset taiteilijat

Näyttely esittelee maalauksia 
ja veistoksia. Ateneumin taide-
kokoelmiin on hankittu alusta al-
kaen naistaiteilijoiden teoksia. Anu 
Utriainen muistuttaa, että vaikka 
Suomessa sekä miehillä että nai-
silla oli samankaltaiset koulutus-
mahdollisuudet kuvataiteessa 
1800-luvulta lähtien, ”taiteilijuus” 
oli vain näennäisesti tasa-arvois-
ta. Suomen taiteen tarina esittelee 
naistaiteilijat tasavertaisina maala-
reina ja kuvanveistäjinä, mukana 
on mm. Fanny Churbergin, Maria 
Wiikin, Amélie Lundahlin ja Essi 
Renvallin teoksia.

taiteen tarina
Suomen

TEKSTI: Hanna Räsänen

Kuopion taidemuseossa on ainutlaatuinen mahdollisuus astua 
keskelle Suomen taiteen tarinaa. Ateneumin kokoelmista
koostettu kaikkien aikojen suurin kiertävä näyttely esittelee Suo-
men kuvataiteen tarinaa 1800-luvun alkupuolelta 1960-luvulle 
saakka. Näyttelyllä juhlistetaan samalla Suomen itsenäisyyden 
juhlavuotta.

Kuopion 
taidemuseossa

4.3.2018
saakka

man synty juontaa juurensa Suo-
men taideyhdistyksen perustami-
seen vuonna 1846, minkä jälkeen 
alettiin kerätä suomalaisen taiteen 
kokoelmaa. Suomen taideyhdis-
tyksen tehtävänä oli luoda perus-
ta maan taide-elämälle. Anu Ut-
riainen kertoo idean kiertävästä 
näyttelystä muotoutuneen, kun 
Ateneumin taidemuseoon val-
misteltiin samannimistä Suomen 
taiteen tarina-kokoelmanäyttelyä. 
Kansalliskokoelman teoksia halut-
tiin tuoda nähtäville myös muual-
le Suomeen. Teokset ovat ennen 
Kuopiota ehtineet kiertää Rova-
niemellä ja Oulussa, joissa ne he-
rättivät suuren kiinnostuksen  ke-

Suomen taiteen tarina on jaettu 
teemoihin maisema, kansa, sym-
bolismi, klassikot, uusi ilmaisu ja 
modernismin läpimurto. Kuopios-
sa on nähtävillä 84 teosta, muka-
na on tunnettuja klassikoita mm. 
Akseli Gallen-Kallelalta ja Albert 
Edelfeltiltä, mutta myös tunte-
mattomampia ja harvemmin esillä 
olleita teoksia. Näyttelyn kuraatto-
rina on toiminut amanuenssi Anu 
Utriainen, Ateneumin taidemuse-
osta.

 Ateneumin aarteita

Ateneumin taidekokoelma on 
Suomen vanhin ja laajin. Kokoel-

Essi Renvall: Martti Matias Calonius (1952). Kansallisgalleria/Ateneu-
min taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria/Hannu Aaltonen.

Suomalaisen kulttuurin 
maalaaminen

harrastuksen ääressä, tai kotipii-
rissään. 1800-luvun loppupuolella 
haluttiin rakentaa ihanteellista ku-
vaa kansasta ja maalaukset olivat 
rakennettuja kertomuksia. Maise-
mat nousivat itsenäisiksi aiheik-
si kuvataiteessa 1800-luvun ku-
luessa, eivätkä ne olleet enää vain 
taustana esimerkiksi historiallisille 
tapahtumille.

Suomen taiteen tarina
sivut 10-13

Markku-Jussin maailma
sivut 34-37

Tohtori Matthias Ingmanin perintönä perustetulla kulttuuriopistolla on pitkät juu-
ret historiassa. Alun alkaen orvoille ja vähäosaisille tarkoitettu käsityö- ja hyvänte-
keväisyyskoulu on 1900-luvulla kasvanut modernin ammattioppilaitoksen mittoi-
hin. Toivalassa jo 100 vuoden ajan toimineesta koulusta valmistuu yhä perinteisiä 
käsityö- ja kuvataidealan, sekä nykyaikaisen viestinnän ammattilaisia.
            

Pipsa Pasanen

Iloisia Toivalan käsityökoulun opieskelijaystävyksiä 1930-luvulla.

Kuvatekstit

vanha002.jpg_Väkeä Ingmanin käsityökoulusta, kesä 1925. Taustalla vanha koulutalo.

vanha001.jpg_Alkuperäinen rakennus missä opetustoiminta alkoi 1917 Toivalassa, Uudis-Wartialan tilalla. Kuva 1910- 
ja 20-lukujen taitteesta.

vanha005.jpg_Tytöt ja työt, 1930-luku.
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Syyskuussa 2017 Ingmanedu järjesti kirkkoveneretken Kar-
honsaareen yhteistyössä Siilinjärven seurakunnan kanssa. 
Retki oli suunnattu oppilaitoksen ensimmäisen vuoden opis-
kelijoille, eri alojen opiskelijat kävivät siellä eri päivinä. Ret-
kipäivät sijoittuivat jokaiselle ryhmälle samalle viikolle, en-
nakkoon sovituista neljästä päivästä toteutui lopulta kolme, 
kun tiistain retki täytyi siirtää huonon sään ja vähäisen osallis-
tujamäärän vuoksi keskiviikolle.

Mukana Karhonsaarella oli myös valokuvaajia, joiden tuotok-
sia tämän lehtijutun kuvat ovat. Graafisen suunnittelun ja au-
diovisuaalisen viestinnän ryhmien retkipäivänä keskiviikkona 
kuvattiin retkestä video, jokaon katsottavissa YouTubessa. 
Sen kuvasivat Jyri Markkanen ja Jere Tirronen ryhmästä 
AVI16b. 

Paikan päällä Karhonsaaressa paistettiin makkaraa ja vaah-
tokarkkeja yhdessä Siilinjärven seurakunnan työntekijöiden 
kanssa.Oli myös mahdollisuus liikkua saarella vapaasti ja 
tutustua luonnonkohteisiin, esimerkiksi paikan lähteeseen 
ja lukuisiin puulajeihin. Retken tarkoituksena oli edesauttaa 
luokkien ryhmäytymistä tarjoamalla erilainen kokemus ja 
mahdollisuus tutustua myös muiden ryhmien opiskelijoiden 
kanssa.

Retkellä Karhonsaaressa 
                                                                                                  Johanna Toivanen

Maija Peri

Saara Lukkarinen
Tytti Mikkonen

Jonna Kouvalainen

Tytti Mikkonen

Retkellä Karhonsaaressa
sivut 22-24

Heidi Heikkisen ja Riitta Karhusen tie on vienyt töihin Kuopion kau-
punginteatterille. Molempien työssä tarvitaan kekseliäisyyttä, jolle 

opinnot antoivat perustan.

Ingmanedusta   

Teksti ja kuvat: Sirpa Korhonen

kaupunginteatterille

Riitta Karhusen työssä pääsee myös virkkaamaan.Heidi Heikkinen

Ingmanedusta kaupunginteatterille
sivut 30-32

Markku-Jussi Komulainen pääsi peruskoulun kutosen kuviksesta 
ensiyrittämällä sisään Kuvataideakatemiaan. Harvinaista kuvataiteen 
maisterin (KUM) titteliä kantavan Markku-Jussin tie taiteilijayrittäjyydestä 

opettajaksi Ingmaneduun on ollut värikäs.

Teksti: Anne Pehkonen, Sirpa Korhonen

Markku-Jussi Komulainen on vieraillut opetus-
työssä Ingmanedussa vuodesta 2002 lähtien. 
Viimeiset kolme vuotta hän on toiminut pää-

sääntöisenä opettajana opettaen taidepuolella ku-
vanveistoa ja maalausta, sekä kuvan toteuttamisen 
jakson lähes kaikille oppilaille. Hän ajattelee opetta-
jan työssä olevan parasta vuorovaikutteisuus oppi-
laiden kanssa. 

- Minä opin oppilailta, itseasiassa aika paljon. Kun 
tulee uusia asioita ja uusia signaaleja niin koko ajan 
opin oppilailta. Esimerkiksi mitä tapahtuu juuri ym-
pärillä, mitkä ovat mielenkiinnon kohteita ihmisillä, 
mikä on viihteen ja taiteen välinen suhde. Tällaisia 
asioita voi havainnoida paljon paremmin kuin jos 
olisi maalaamassa siellä kotisohvalla, Komulainen 
kuvailee.

Kun kysyimme Markku-Jussin koulutustaustasta, 
hän kertoo sen olleen hyvin laaja ja moninainen. 

- Olen oppinut mies. Tarkoitan, että olen monessa 
asiassa itseoppinut, kun muut ovat opetettuja, Ko-
mulainen naurahtaa.

Markku-Jussi katsoo opiskelujensa alkaneen siitä, 
kun alkoi itseopiskellen korottamaan peruskoulun 
aineita 17-vuotiaana iltaoppikoulussa. 

- Koulumenestys oli peruskoulussa melko kehnoa, 
joten ajattelin, että paremminhan tässä täytyy pär-
jätä ja saada paremmat arvosanat, Markku-Jussi pe-
rustelee päätöstään. 

Maalaus ja piirtäminen ovat olleet vahvasti muka-

MAAILMAMarkku-Jussin
Henkilöt

Markku-Jussin

Kuva: Sirpa Korhonen
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INGMANIN PERINTÖ

Matthias Ingman saapui Kuopioon 
1813. Muutamaa vuotta myöhem-
min hänet nimitettiin Kuopion suuren 
seurakunnan kirkkoherraksi ja ro-
vastiksi. Korkeasta asemastaan huo-
limatta Ingman ei unohtanut köyhiä 
ja puutteenalaisia. Ingman teki lahjoi-
tuksia J.V. Snellmanin hengessä kan-
san sivistämiseksi: hän tuki ja perusti 
suomenkielisiä kouluja ja koulutuksia. 
Erityisesti Ingmania liikutti orpojen 
asema. Pitkän elämän elänyt moni-

toimimies kuoli Kuopiossa kunnioitet-
tavassa 93-vuoden iässä vuonna 1855
Alkujaan Askolasta, Porvoon tienoilta, 
lähtöisin oleva opettaja sai Kuopiossa 
eläessään kokea paljon hyvää ja ha-
lusi edesauttaa kotipaikkakuntansa 
tulevaisuutta vielä kuolemansakin 
jälkeen. 
 Rintaperillisettömänä, muu-
tamaa sukulaista lukuun ottamatta, 
Ingman testamenttasi koko varalli-
suutensa ja omaisuutensa pääosin 
Kuopion kirkollisen ja seurakunnal-
lisen toiminnan, koulutuksen ja vä-
häosaisten hyväksi. Perintövaroista 
muodostettiin Ingmanin lahjoitusra-

hasto, jonka tarkoituksena oli edes-
auttaa esimerkiksi orpojen ja köyhien 
koulutusta. Lahjoitusrahastosta vas-
tasi erillinen johtokunta, joka lopulta 
perusti vuonna 1902 kiertävät käsi-
työkoulut naisille ja miehille erikseen. 
 
TOIVALAN KÄSITYÖKOULU

1910-luvulla tyttöjen kiertävä käsi-
työkoulu toimi pääasiassa Ritisen-
lahdella. Tuolloin alettiin suunnitella 
koululle omaa paikkaa. Aluksi tuntui 
luontevalta sijoittaa kiinteä koulura-
kennus jonnekin lähistölle Etelä-Kuo-
pion alueella. Suunnitelma kuiten-
kin muuttui, kun tietoon kantautui 
potentiaalinen vaihtoehto Toivalassa 
sijaitsevasta Uudis-Wartialan tilasta. 
Ingmanin lahjoitusrahaston johto-
kunta päätti kesäkuussa 1917 hank-
kia maatilan omaan käyttöönsä. Itse 
muutto tapahtui myöhemmin sama-
na syksynä ja raha vaihtoi omistajaa 
vasta joulukuun lopussa 1917. Muut-
tomatka ei sujunut täysin ongelmitta: 
vesiteitse kuljetettu lasti juuttui ja 

seisoi myrskysateessa usean päivän 
ajan. Lopulta perille päästyään jou-
tuivat koululaiset vielä siivoushom-
min, sillä tilalla majailleet venäläiset 

olivat jättäneet jälkeensä mah-
dottoman siivon.

 Tuohon aikaan Suomi 
kuului vielä keisarillisen 

Venäjän alaisuuteen. 
E n s i m m ä i n e n 

maailmansota 

Alkuperäinen rakennus missä opetustoiminta alkoi 1917 Toivalassa, 
Uudis-Wartialan tilalla. Kuva 1910- ja 20-lukujen taitteesta.

”Muuttomatka 
ei sujunut täysin 

ongelmitta: vesiteitse 
kuljetettu lasti juuttui ja 

seisoi myrskysateessa 
usean päivän ajan.”

Oppilaiden töistä koottu näyttely vuonna 1930.

oli käynnissä ja vaikka Suomi julistet-
tiin itsenäiseksi joulukuussa 1917, ei 
tämä juurikaan vaikuttanut koululais-
ten elämään. Vasta seuraavana vuon-
na 1918 syttynyt kansalaissota laittoi 
käsityöoppijat työskentelemään soti-
laiden hyväksi ompelemalla valkois-
ten itsenäisyystaistelijajoukoille vaat-
teita. 
 Vuodesta 1917 eteenpäin 
aina vuoteen 1943 oppilaitos oli Tri In-
gmanin Käsityökoulu, kansan suussa 
Toivalan käsityökoulu. Tuolloin kou-
lun opiskelussa painotettiin jo aiem-
min tärkeinä ja arvokkaina pidettyjä 
kädentaitoja. Tytöt kutoivat laidasta 
laitaan eri käyttötarkoituksiin sopivia 
kankaita. He tekivät esimerkiksi pöy-

Tytöt ja työt, 1930-luku

Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopisto juhlii satavuotiasta taivaltaan 
Toivalassa Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopistolla itsenäisyyspäivänä 6. joulu-
kuuta 2017 järjestettävä juhla tuo yhteen kaksi merkkipäivää. Koululla juhlitaan suur-
ta kansallista ”syntymäpäivää” maamme 100-vuotisuuden kunniaksi, sekä pienemmän pii-
rin juhlaa kulttuuriopiston 100 vuotta kestänyttä opetustaivalta Toivalan peltojen kupeessa. 
 Juhlatilaisuudessa koululla on luvassa monenlaista ohjelmaa. Opiskelijat ja henkilökunta pääsevät 
nauttimaan perinteikkäistä savolaisen juhlapöydän herkuista, musiikista, eri koulutusalojen töistä muo-
dostuvasta satavuotisteemanäyttelyistä sekä mystisestä yllätysnumerosta. Juhlahumun keskellä myös 
opiskelijoiden itsetoimittaman koululehti Ingon julkistamistilaisuus. 

täliinoja, hevosloimia, tyynynpääl-
lisiä, rekipeitteitä ja hamekankaita, 
sekä monenlaista muuta. Käsityöope-
tuksen lisäksi ”Ingmanin kasvatit”, ne 
jotka asuivat täyspäiväisesti koululla 
ja joka oli heille kuin koti, osallistuivat 
myös erilaisiin kotitalousaskareisiin.  
 Vuosien mittaan niin opetus-
ta kuin opetustiloja laajennettiin ja 
käsityöoppilaitos alkoi saada varsinai-
sen koulun mittasuhteita ulkoisesti-
kin. 
 Seuraavina vuosikymmeninä 
koulu toimi erilaisten nimikkeiden 
alla, etuliitteenä aluksi aina Tri Ing-
man. Oli Tri Ingmanin Naiskotiteolli-
suuskoulu (1943-1970), Tri Ingmanin 
Kotiteollisuuskoulu (1970-1987) ja 

toiseksi viimeisimpänä (1987-2016) 
Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppi-
laitos. Nykyään koulu on edelleen osa 
Tohtori Matthias Ingmanin säätiötä ja 
tunnetaan nimellä (vuodesta 2016) 
Ingmanedu Kulttuurialan ammat-
tiopisto.
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Uusi lainsäädäntö tulee voimaan 
nopealla aikataululla, jo tammi-
kuussa 2018. Lisäksi uudistuvat 
tutkintojen perusteet sekä amma-
tillisen koulutuksen rahoitus, 
tavoitteenaan vastata paremmin 
tulevaisuuden työelämän tarpei-
siin. Uudistumista edellyttää myös 
se, että koulutukseen on käytettä-
vissä aiempaa vähemmän resurs-
seja.

Osaaminen ratkaisee 

Ammatillisessa koulutuksessa jo 
pitkään toteutettu osaamisperus-
teisuus nojaa tiettyyn työelämässä 
tarvittavaan osaamiseen. Peruspe-
riaate on, että osaamista voidaan 
hankkia miten, missä ja missä ajas-
sa vain, kunhan varmistetaan, että 
tavoiteltu osaaminen ja osaami-
sen arviointi vastaavat tutkinnon 
perusteita. Koulutuksenjärjestäjän 
velvollisuus on selvittää ja tunnis-
taa aiemmin hankittu osaaminen, 
sekä kartoittaa millaisia asioita 
opiskelijan olisi tarpeen oppia. 
Ingmanedun opiskelijoiden eri-
laiset elämänvaiheet vaikuttavat 
opintojen rakenteeseen, esimer-
kiksi opiskelualansa tietyn osaa-
misen harrastuskokemuksella saa-
vuttanut voi näyttää osaamisensa 

ja siten edetä opinnoissa tavoiteai-
kaa nopeammin. Vastaavasti vaik-
kapa työelämästä opintovapaalla 
oleva voi opiskella vain tiettyjä, 
hänen tarpeeseensa vastaavia tut-
kinnon osia. 

Nyt HOKSataan!

Ammatillisen koulutuksen refor-
min toinen kantava ajatus on asia-
kaslähtöisyys. Opiskelijoiden eri-
laiset tarpeet huomioidaan entistä 
tarkemmin. Kaikille opiskelijoille 
laaditaan henkilökohtainen osaa-
misen kehittämissuunnitelma, 
HOKS. 
Ingmanedussa opiskelijoille on 
laadittu jo pitkään yksilöllisiä opis-
kelupolkuja, joiden vuoksi esimer-
kiksi valmistumisia juhlitaan perin-
teisten joulu- ja kevätjuhlien lisäksi 
pitkin lukuvuotta. Yksi tarvitsee 
tutkinnon tekemiseen aikaa neljä 
vuotta ja toinen esimerkiksi työ-
elämässä ammattia oppinut tekee 
saman tutkinnon reilussa vuodes-
sa.  

Opiskeluympäristöt 
monipuolisemmiksi 

Ammatillisten tutkintojen uudis-
tuessa syksyllä 2018 niiden määrä 
vähenee ja niistä tulee aiempaa 
laaja-alaisempia, yksilöllisten opis-
kelupolkujen edelleen mahdollis-
taessa erikoistumisen tutkinnon 
sisällä. Ingmanedulla opiskelupol-
kua voi painottaa esimerkiksi yrittä-
jyyden, jatko-opintojen ja kansain-
välisyyden suuntaan. Yhteistyötä 
opintopolkujen mahdollistamisek-

si on tehty alueen eri oppilaitosten, 
kuten lukioiden ja ammattikorkea-
koulun kanssa. Jo nyt olemassa 
oleva mahdollisuus opiskella osa 
tutkinnosta verkko-opintoina tulee 
jatkossa laajentumaan esimerkiksi 
kesäaikaa hyödyntämällä. Ne eivät 
kuitenkaan tule korvaamaan lähi-
opetuksen merkitystä varsinkaan 
Ingmanedun edustamilla kulttuu-
rin ja kädentaitojen aloilla. 
Ammatillisen koulutuksen refor-
milla pyritään vastaamaan työelä-
män tarpeisiin ja laskemaan työllis-
tymisen kynnystä.  Tämä edellyttää 
kiinteää yhteistyötä työelämän 
kanssa ja työpaikalla tapahtuvan 
oppimisen lisääntymistä. Koulu-
tuksenjärjestäjää haastavat kysy-
mykset siitä, miten alueen työpai-
kat riittävät opiskelun siirtyessä 
enenevässä määrin oppilaitoksien 
ulkopuolelle ja miten oppimises-
sa tuetaan niitä opiskelijoita, jotka 
eivät vielä ole valmiita toimimaan 
työelämässä. 

Uusi opettajuus

Käsillä olevat yhteiskunnalliset 
muutokset vaikuttavat siihen, 
että koulutuksen järjestäminen ja 
sen myötä opettajuus uudistuu. 
Opettajan tehtävässä painottuu 
tulevaisuudessa yhä enenevässä 
määrin ohjaava ja valmentava ote. 
Tavoite on, että opiskelijat saavat 
ulkoa opitun tiedon sijaan valmiu-
det uusimman tiedon hankintaan, 
soveltamiseen sekä ongelmanrat-
kaisuun.

Ammatillisen koulutuksen reformi, suurin koulutusuudistus vuosikymmeniin, saatiin käyntiin vii-
me kesäkuussa, kun eduskunta hyväksyi uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön. Refor-
min yhtenä keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus.

Ammatillisen koulutuksen reformi 
Ingmanedu kohti uusia toimintatapoja

Reformilla pyritään 
vastaamaan työelämän 

tarpeisiin.

UUSI AMMATILLINEN KOULUTUS 1.1.2018 alkaen

Työelämä muuttuu. Ammatteja syntyy ja katoaa. Teknologia kehittyy. Ansaintalogiikat uudistuvat.  
Opiskelijoiden tarpeet yksilöllistyvät. Osaamista uudistetaan läpi työuran.

#AMISREFORMIOPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET

vaikuTTavuuTeen kannusTavaa rahoiTusTa
Opiskelijat pysyvät mukana, suorittavat opintoja,  
valmistuvat, saavat töitä tai jatkavat opintojaan

Yksi lainsäädänTö,  
Yksi järjesTämislupa

Ei raja-aitoja nuorten ja aikuisten välillä

vähemmän bYrokraTiaa  
ja enemmän ToimivalTaa

koulutuksen järjestäjälle

monipuoliseT 
oppimis- 
YmpärisTöT

Opitaan 
työssä

Näyttö 
käytännön 
työtehtävissä

Päivitetään osaamista

Opiskelu 
korkeakoulussa 

jousTava  
opinToaika
Koulutusajat  
lyhenevät

Hankitaan  
puuttuva 

osaaminen

laaja-alaiseT 
TuTkinnoT
351 tutkinnosta 164 tutkintoon

Työelämään 

henkilökohTainen 
suunniTelma 

opiskeluun

jousTava haku

TUTKINTO

Opettaja ohjaa, 
tukee ja arvioi

pulpetista  
työpaikalle ja 

simulaattoreihin

Kuva: Opetus- ja kulttuuriministeriö

OLETKO MIETTINYT TYÖLLISTYMISTÄ OPINTOJEN JÄLKEEN?
TAI MITEN LASKUTAT ASIAKKAITA OPINTOJEN AIKANA?

Riskitön tapa harjoittaa yrittäjyyttä.

Helpottaa asiakastöiden laskuttamista.

Tarkempaa tietoa ja ohjeita: 
http/:nyvuosiyrittäjänä.fi

sollas.anja@gmail.com     
puhelin: 044 9898879

Ingmanedun oppilaiden kokemuksia: 
Facebook NY KUOPIO

TERVETULOA MUKAAN!

I ngmanedu tarjoaa 15 osp:n laajui-
sen NY vuosi yrittäjänä- ohjelman, 

jossa perustetaan oikealla rahalla 
toimiva NY- yritys. Työelämäntaidot 
ja taloudenhallinta vahvistuvat sekä 
vuorovaikutustaidot ja yrittäjämainen 
asenne kehittyvät. Ohjelma on avoin 
kaikilla toisen asteen oppilaitoksissa 
opiskeleville ilman ikärajaa.
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Suomen taiteen tarina valottaa 
laajasti ja monipuolisesti kotimai-
sen kuvataiteen kehityskulkua tee-
mojen kautta, nivoutuen samalla 
yhteiskunnallisiin tapahtumiin ja 
muutoksiin. 1800-luvulla Suomen 
suuriruhtinaskunta oli osa Venä-
jää ja Suomelle haluttiin rakentaa 
tarinaa taiteen avulla, maalaamal-
la suomalainen kulttuuri. Taiteili-
joiden tehtävänä oli maalata his-
torialliset tapahtumat ja ikuistaa 
merkittävät henkilöt muotokuviin. 
Miljöömuotokuvat olivat suosittu-
ja, niissä henkilö kuvattiin työn tai 

Fanny Churberg: Kaski, maisema Uudeltamaalta (1872). Kansallisgalleria/Ateneumin taidemuseo, Ahlströmin kokoelma. 
Kuva: Kansallisgalleria/Yehia Eweis.

Tasavertaiset taiteilijat

Näyttely esittelee maalauksia 
ja veistoksia. Ateneumin taide-
kokoelmiin on hankittu alusta al-
kaen naistaiteilijoiden teoksia. Anu 
Utriainen muistuttaa, että vaikka 
Suomessa sekä miehillä että nai-
silla oli samankaltaiset koulutus-
mahdollisuudet kuvataiteessa 
1800-luvulta lähtien, ”taiteilijuus” 
oli vain näennäisesti tasa-arvois-
ta. Suomen taiteen tarina esittelee 
naistaiteilijat tasavertaisina maala-
reina ja kuvanveistäjinä, mukana 
on mm. Fanny Churbergin, Maria 
Wiikin, Amélie Lundahlin ja Essi 
Renvallin teoksia.

taiteen tarina
Suomen

TEKSTI: Hanna Räsänen

Kuopion taidemuseossa on ainutlaatuinen mahdollisuus astua 
keskelle Suomen taiteen tarinaa. Ateneumin kokoelmista
koostettu kaikkien aikojen suurin kiertävä näyttely esittelee Suo-
men kuvataiteen tarinaa 1800-luvun alkupuolelta 1960-luvulle 
saakka. Näyttelyllä juhlistetaan samalla Suomen itsenäisyyden 
juhlavuotta.

Kuopion 
taidemuseossa

4.3.2018
saakka

man synty juontaa juurensa Suo-
men taideyhdistyksen perustami-
seen vuonna 1846, minkä jälkeen 
alettiin kerätä suomalaisen taiteen 
kokoelmaa. Suomen taideyhdis-
tyksen tehtävänä oli luoda perus-
ta maan taide-elämälle. Anu Ut-
riainen kertoo idean kiertävästä 
näyttelystä muotoutuneen, kun 
Ateneumin taidemuseoon val-
misteltiin samannimistä Suomen 
taiteen tarina-kokoelmanäyttelyä. 
Kansalliskokoelman teoksia halut-
tiin tuoda nähtäville myös muual-
le Suomeen. Teokset ovat ennen 
Kuopiota ehtineet kiertää Rova-
niemellä ja Oulussa, joissa ne he-
rättivät suuren kiinnostuksen  ke-

Suomen taiteen tarina on jaettu 
teemoihin maisema, kansa, sym-
bolismi, klassikot, uusi ilmaisu ja 
modernismin läpimurto. Kuopios-
sa on nähtävillä 84 teosta, muka-
na on tunnettuja klassikoita mm. 
Akseli Gallen-Kallelalta ja Albert 
Edelfeltiltä, mutta myös tunte-
mattomampia ja harvemmin esillä 
olleita teoksia. Näyttelyn kuraatto-
rina on toiminut amanuenssi Anu 
Utriainen, Ateneumin taidemuse-
osta.

 Ateneumin aarteita

Ateneumin taidekokoelma on 
Suomen vanhin ja laajin. Kokoel-

Essi Renvall: Martti Matias Calonius (1952). Kansallisgalleria/Ateneu-
min taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria/Hannu Aaltonen.

Suomalaisen kulttuurin 
maalaaminen

harrastuksen ääressä, tai kotipii-
rissään. 1800-luvun loppupuolella 
haluttiin rakentaa ihanteellista ku-
vaa kansasta ja maalaukset olivat 
rakennettuja kertomuksia. Maise-
mat nousivat itsenäisiksi aiheik-
si kuvataiteessa 1800-luvun ku-
luessa, eivätkä ne olleet enää vain 
taustana esimerkiksi historiallisille 
tapahtumille.
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Taidevartissa 
Sammon taonta

Kuopion taidemuseo järjestää 
keskiviikkoisin Taidevartteja, joissa 
yksi näytteillä oleva teos otetaan 
lähempään tarkasteluun. Syksyn 
Taidevarttien ohjelma keskittyy 
Suomen taiteen tarina-näyttelyyn 
ja niistä ensimmäisen aiheeksi oli 
valittu paikallishistoriaan liitty-
vä Akseli Gallen-Kallelan maalaus 
”Sammon taonta”. 

Taidemuseon intendentti Mar-
ja Louni taustoittaa maalauksen 
syntyprosessia kertomalla, että 
Gallen-Kallela perheineen etsi so-
pivaa maalauspaikkaa muualtakin 

Akseli Gallen-Kallela: Sammon taonta (1893). Kansallisgalleria/ Ateneumin taidemuseo. 
Kuva: Kansallisgalleria/ Antti Kuivalainen

Pohjois-Savosta, ennen kuin Min-
na Canth ja Juhani Aho neuvoivat 
heitä matkustamaan Mustaharjun 
tilalle. Paikka todettiin sopivaksi ja 
perhe vietti kesän 1893 Vehmer-
salmella. Paja ahjoineen rakennet-
tiin tilan läheisyydessä olleeseen 
kivikkoiseen mäkeen ja maalauk-
sessa näkyvät työkalut taiteilija 
veisti puusta. Maalauksen malleina 
toimivat tilan isäntä ja paikalliset 
työmiehet, palkkaa heille makset-
tiin neljä markkaa päivässä. 

Teosta maalattiin iltaisin, jotta 
valo olisi oikeanlainen. Kesän ku-
luessa kaikkien osallisten alkuin-
nostus oli alkanut hiipua, raskaan 
työpäivän tehneet mallit eivät mei-
nanneet pysyä asetelmassa ja Gal-

Kuopion taidemuseo
Kauppakatu 35
70100 Kuopio

avoinna ti-la 10-17,
 joka kuukauden 

ensimmäinen su 10-17
017 182 633

www.taidemuseo.kuopio.fi
[ ]

Yhteyksiä Pohjois-Savoon

Näyttely tarjoaa myös yhteyk-
siä Pohjois-Savoon.  Esillä on La-
pinlahdelta kotoisin olevan taite-
lija Pekka Halosen (1865-1933) 
maalauksia. 1900-luvun alussa 
hän asettui perheineen asumaan 
ateljeekotiinsa Halosenniemeen, 
Tuusulaan. Hänet tunnetaan kodin 
piirin, puutarhan ja kotimaiseman 
kuvaajana. Halonen teki useita 
maalauksia oman kotipuutarhan 
kasveista ja näkymistä, joista Suo-
men taiteen tarina esittelee maala-
uksen ”Tomaatteja” (1913).

Suomalaisuuden maalaamises-
sa yksi hankkeista oli Kalevalan 
kuvittaminen, mikä henkilöityy 
vahvasti Akseli Gallen-Kallelaan 
(1865-1931). Teoksensa ”Sammon 
taonta” (1893) Gallen-Kallela maa-
lasi Vehmersalmella, Mustaharjun 
tilalla. Hänen vaimonsa Mary oli 
merkittävässä roolissa maalauksen 
tekoprosessissa, sillä hän lavasti ja 
puvusti maalauksen mallit. Akseli 
Gallen-Kallela teki Vehmersalmella 
oleskelunsa aikana muitakin maa-
lauksia, joista nähtävillä on  myös 
Mary-vaimosta maalattu ”Taiteili-
jan vaimon muotokuva”.

Pariisin salonki ja 
suomalainen valo

1800-luvun lopulla taiteen eu-
rooppalaisena keskuksena oli Pa-
riisi, jonne myös suomalaistaitei-
lijat suuntasivat. Pariisin vuotuiset 
Salonki-näyttelyt olivat ponnah-
duslauta kansainväliseen menes-
tykseen. Suomalaistaiteilijoiden 
talvimaisemat ihastuttivat, hohta-
van puhtaat hanget ja pohjoismai-
nen valo olivat ainutlaatuisia. Pek-
ka Halosen maalaus ”Talvimaisema 
Myllykylästä” (1896) on oivallinen 
esimerkki suomalaistaiteilijoiden 
valon käsittelystä, joka herätti ai-
kanaan kansainvälistä ihastelua. 
Suomalaistaiteilijat olivat siirty-
neet ateljeetyöskentelystä oikeaan 
ympäristöön, maisemia maalattiin 
luonnossa ja vallitsevissa olosuh-
teissa.

Uusia taidevirtauksia

Symbolismi kehittyi 1800- ja 
1900-lukujen vaihteessa. Tieteen 
ja tekniikan kehitys vaikutti uuden 
taidevirtauksen syntyyn. Symbo-
listit kuvasivat usein elämän mer-
kittäviä muutosvaiheita, syntymää, 

Pekka Halonen: Tomaatteja (1913). Kansallisgalleria/ 
Ateneumin taidemuseo, Antellin kokoelmat. Kuva: 
Kansallisgalleria/ Hannu Pakarinen.

Beda Stjernschantz: Kaikkialla ääni kaikuu (1895). Kansallisgalleria/Ateneumin taidemuseo, Antellin kokoelmat. Kuva: Kansallisgal-
leria/Jouko Könönen.

aikuistumista ja kuolemaa. Taiteel-
lista inspiraatiota haettiin myös 
unien maailmasta ja melankolias-
ta. Musiikkia pidettiin korkeassa 
arvossa, mikä on nähtävissä Beda 
Stjernchantzin maalauksessa 
”Kaikkialla ääni kaikuu…” (1895). 
Hän oli 1890-luvun merkittävä 
suomalainen symbolisti, joka ei 
elinaikanaan saanut arvostusta.

1900-luvun ensivuosikymme-
ninä taiteessa etsittiin kokonaan 
uutta ilmaisua. Taiteilijat alkoivat 
ryhmittyä keskenään ja Suomessa 
perustettiin mm. Marraskuun ryh-
mä, joka koostui ekspressionismin 
innoittamista taiteilijoista. Tyko 
Sallinen (1879-1955) oli merkittä-
vä suomalainen ekspressionisti ja 
yksi Marraskuun ryhmän perusta-
jista. Hänen maalausten aiheensa 
olivat enimmäkseen arkista suo-
malaisuutta, kansaa ja maisemia. 

Suomalaistaiteilijat olivat ajan 
hermolla kansainvälisen taiteen 
ja kulttuurin ilmiöistä, vaikka so-
ta-aikoina oli pulaa materiaaleista 
ja se vaikutti aiheisiin. Abstrakti 
taide herätti kiinnostusta, mutta 
myös vastustusta. Sam Vanni oli 
suomalaistaiteilijoista abstraktin 
ilmaisun uranuurtaja ja merkittä-

len-Kallelan vaimo kirjoitti kirjeitä, 
joissa kertoi taulun valmistumises-
ta, mutta ilmaisi myös kyllästymis-
tään savolaiseen elämänmenoon, 
ihmisiin, ruokaan ja syrjäiseen si-
jaintiin. Lopulta maalaus kuitenkin 
valmistui ja tuloksena syntyi yksi 
suomalaisen kuvataiteen klassi-
koista.

vä opettaja. Modernismi teki lä-
pimurron 1900-luvun puolivälissä. 
Ateneumin taidemuseo järjesti 
1961 ensimmäisen Ars-näyttelyn 
ja toi informalismin Suomeen.

Kuopiossa Suomen taiteen tari-
na-näyttely jatkaa 4.3.2018 saakka.
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SUOMI
    100

100v.INGMANEDU TOIVALASSA SUOMEN ITSENÄISYYS

Suomen itsenäisyyden 100-vuoti-
sen taipaleen kunniaksi ja myös 
oman oppilaitoksen nykyisellä 

paikallaan sijaitsemisen satavuotispäi-
vää juhlistaakseen, ovat Ingmanedun 
opiskelijat suunnitelleet ja toteutta-
neet läpi syyslukukauden erilaisia sa-
tavuotisteemaan sopivia projekteja ja 
näyttelyitä. 

Audiovisuaalisen viestinnän AVI16b 
ja graafisen suunnittelun G17 ryhmät 
ovat luoneet julisteita sadan vuoden 
ajalta, kuvaten Ingmanedun nykyi-
siä opiskelualoja, aina valitsemansa 
vuosikymmenen visuaalisella tyylillä. 
Ingmanedun itsenäisyyspäivän juhlal-
lisuuksissa julisteista koostetaan kym-
menen kappaleen sarja, jonka yhtey-
teen vaatetusalan opiskelijat stailaavat 
esille kyseisen aikakauden puvustuk-
sen mallinukkejen ylle.

Viereisellä sivulla on nähtävissä joi-
tain projektin lukuisista hienoista tuo-
toksista. Viereisen sivun kuvat: Sofia Tenhunen, Heini Nykänen, Tuuli Heikkinen, 

Nea Ryth, Silja Vehovuori, Sini Rokka, Krista Kärnä, Laura Valta, Sirpa 
Korhonen. Suuri kuvituskuva: Johanna Kaatrasalo 
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Matthias Ingman oli Kuopiolaisten 
rakastama kirkkoherra, opettaja ja 
hyväntekijä. Lujatahtoinen ja oma-
peräinen outolintu Etelä-Suomes-
ta saapui savon syömmeen 1813 
ja edisti Kuopiossa oppimahdolli-
suuksia ja kantoi huolta kaupungin 
vähävaraisista, erityisesti orvoista. 
Matthias itsekin oli orpo hänen 
isänsä kuoltua vain muutamia päi-
viä ennen Matthiaksen syntymää.

Matthias oli arvostettu ja tunnet-
tu myös ylemmillä tahoilla. Itse 
Aleksanteri I nimitti Matthiaksen 
kirkkoherran virkaan, vaikkei tämä 
itse paikkaa hakenutkaan. Mutta 
kirkollisiin tehtäviin nimittäminen 
ei Mattia vienyt rakkaasta ope-
tustyöstään ja kun kirkkoherraksi 

tultuaan oli seurakuntalaisten 
keskuudessa puhetta uuden ki-
vikirkon urkujen hankkimises-
ta, toi hän julki mielipiteensä: 
”Uruitta seurakuntalaiset tulevat 
toimeen, vaan ei kansainvalis-
tuksetta.” Ingmanin arvojärjes-
tys oli selkeä, koulutus ennen 
kaikkea. Ja kiitos Matti kullan, 
Kuopioon saatiin ensimmäinen 
suomenkielinen opettaja, jonka 
vuotuisen palkan hän itse mak-
soi. Hän teki muitakin mittavia 
lahjoituksia, muun muassa lah-
joittaessaan pääsiäisrahat Kuo-
pion lukiolle sitä perustettaessa 
ja keräten varoja kiertäviin kou-
luihin. Matin mammonaan kuu-
lui myös Savisaaren tila, josta 
hän määräsi ikuisiksi ajoiksi 30 

tynnyriä vuotuisia eloja kiertä-
vän alkeiskoulun koulumestarin 
palkkaamiseksi.

Lämpimästä sydämestään huoli-
matta Matthias oli ankara ja piti 
kurista ja järjestyksestä, niin vir-
katalossa kuin tiluksillaan. Saa-
tuaan kirkkoherran viran kylkiäi-
senä Pappilaniemen tilan, joka 
nykyään Väinölänniemenä tun-
netaan, tahtoi Matilla tulla kah-
nauksia kaupunkilaisten kanssa. 
Silloin, niin kuin nytkin, Vänärin 
rantamat houkuttelivat kaupun-
kilaisia virkistäytymään kesähel-
teellä, mikä ei kurinalaisuutta 
arvostavalle Ingmanille sopinut.

Matthiaksen kosintoretki

Tehtyään pitkän uran opettaja-
na ja kirkollisissa tehtävissä, al-
koi Matthias kaipailla emäntää. 
Matthiaksen kosintoretki Piek-
sämäelle onkin mielenkiintoinen 
tarina, Matti kun kuuli että Piek-
sämäellä on talo täynnä naimat-
tomia neitoja. Hän päätti, että 
kosisi ensimmäistä tytärtä jonka 
tapaa. Tyttäret tuijottelivat ikku-
nasta, kun muukalainen eräänä 
talvipäivänä saapui Bonsdorf-
fin pihamaalle ja kinasivat siitä, 
kuka ukkoa menisi vastaanot-
tamaan. Melkein puoliväkisin 
siskokset työnsivät Juliana Sofi-
an eteiseen. Matthias esitteli it-
sensä Kuopion kirkkoherrana ja 
kosi Juliana Sofiaa saman tien. 
Onnen ukko, kosinto onnistui ja 
häitä tanssittiin kesällä 1823.

Paistikas-Matti

Juliana Sofian kuoltua Matti otti 
naimattoman kälynsä Eva Ulla 
Bonsdorffin taloutensa hoita-
jaksi. Eva Ulla oli taitava kokkaa-
maan ja Mattihan tykkäsi syö-
misestä. Pappilan pöytä notkui 

aamusta iltaan ja voi että olikin 
naurispaistikkaat Matthiaksen 
herkkua! Tämä tieto naurishype-
tyksestä kantautui pian kaupun-
kilaisten korviin ja niin hän sai 
lempinimen ”Paistikas-Matti”, 
jolla kaupunkilaiset tunsivat hä-
net vielä kuolemansakin jälkeen.

Syvennytäänkö some-Mattiin?
Teksti ja piirros: Anne Pehkonen
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Koulumme opiskelijakunnan hallituksen toi-
minta on taas lähtenyt käyntiin lukuvuoden 
ensimmäisen kokouksen myötä.

Opiskelijakunnan hallitus kootaan Ingmanedun opis-
kelijoista, ja sen tehtävänä on vaikuttaa opintoihin 
liittyviin asioihin ja järjestää tapahtumia ja teemapäi-
viä opiskelun kevennykseksi. Hallituksen yhteydessä 
toimivat myös tutor-opiskelijat, jotka edustavat ja 
esittelevät kouluamme sen ulkopuolellakin.

Uusia jäseniä hallitukseen valitaan aina lukuvuoden 
alussa. Jokaiselta ammattialalta valitaan vähintään 
yksi varsinainen- sekä yksi varajäsen. Lukuvuoden en-
simmäisessä kokouksessa valitaan myös puheenjoh-
taja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, 
joilla on omat tärkeät tehtävänsä hallituksessa. Tänä 
vuonna tehtäviin valikoitui puheenjohtaja Teemu 

Ekman, häntä avusta-
maan varapuheenjohtaja 
Sara Matilainen, sihteeri 
Laura Valta sekä rahas-
tonhoitaja Anne Peh-
konen. Kaiken kaikkiaan 
hallituksessa on mukana 
18 jäsentä.

Ensimmäisessä kokouk-
sessa ehditään jo vähän 
suunnitella tulevaa, ja 
uusi puheenjohtaja ot-
taa tilanteen hyvin hal-
tuun. Hallituksessa jo 
aikaisemminkin muka-
na ollut Riku Siponen 
kertoo hallituksen viime 
lukuvuotena järjestämis-

tä tapahtumista. Ohjelmaa on tyypillisesti järjestetty 
juhlapäiville, ja uusi hallitus alkaa heti ideoida jotakin 
tulevaisuuden varalle. 

 
 
 
Puheenjohtaja Teemu Ekman sanoo hallituksen aloit-
televan toimintaansa ja keksivän ideoita. Puheenjoh-
taja haluaa parantaa koulun ilmapiiriä ja luoda toimin-
taa opiskelijoille. Varapuheenjohtaja Sara Matilainen 
halusi lähteä mukaan hallitukseen vaikuttamaan 
opiskelijoiden asioihin ja saamaan uusia kokemuksia. 
 
Jo edellisenä vuonna hallituksessa mukana ollei-
den kokemukset ovat positiivisia. Riku Siponen ja 
Laura Valta ovat tutustuneet koulun toimintaan 
uudesta näkökulmasta, saaneet uusia kokemuk-
sia ja päässeet järjestämään vaihtelua kouluarkeen. 
- Hallituksessa pääsee vaikuttamaan mitä järjestetään 
ja tuomaan kaikille kivoja juttuja, Riku Siponen kertoo. 
- On myös helpompi tutustua uusiin ihmisiin muilta-
kin aloilta, Laura Valta lisää.

Lokakuun lopulla pääsimme jo viettämään oppilas-
kunnan hallituksen järjestämää halloween-teema-
päivää. Ohjelmaan kuului elokuvan katselua sekä 
pukukilpailu, ja koulumme käytävillä näkyikin kar-
mivia asuja. Koulun väki sai myös kuvauttaa asunsa 
koulumme valokuvaus studiolla, jossa valokuvauksen 
opiskelijat pääsivät kuvaamaan. Pääkoulun aulaa pi-
risti myös teemaan kuuluva koristelu.

Kokous käynnissä.

Muutamia hallituksen jäseniä.

Kurkistus opiskelijakunnan hallitukseen

Uusia kokemuksia

Teksti ja kuvat: Luca Karinkanta

31.10 Ingmanedulla vietettiin opiskelijakunnan halli-
tuksen järjestämää Halloween teemapäivää. Koulussa 
katsottiin kauhuelokuvaa, sekä järjestettiin pukukil-
pailu. Kilpailuun osallistujien joukosta saivat kaikki ää-
nestää suosikkiaan, ja voittaja palkittiin elokuvalipuilla. 
Koulumme valokuvaus studiolla halukaat saivat ku-
vauttaa pukunsa, ja valokuvauksen opiskelijat pääsivät 
kuvaamaan. Ohessa valokuvauspisteen kuvasatoa kar-
mivista puvuista!

BOOO!
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Kuva- ja mediataideiden opis-
kelija Veera Pelkonen halusi 

harjoitteluun ulkomaille ja löy-
sikin sopivan paikan Englannista 
Wolverhampton Art Galleryssa.  
Harjoittelujakso kesti 12.8.-11.10. 
Ensikertaa ulkomaille itsekseen 
matkustavalle harjoitteluun lähtö 
oli jännittävää. Yhteyshenkilö gal-
lerialta auttoi työpaikan ja asuin-
paikan saamisessa. Aluksi työpäivät 
olivat lyhyempiä, joten uuden ym-
päristön ja työn sisäistämiseen jäi 
aikaa. 

-En tiennyt ennakkoon mitä tulen harjoittelussa 
tekemään. Ensin olin töissä talon etuosassa, missä 
sain tehdä samoja töitä mitä vapaaehtoistyöntekijät 
tekevät, eli toimin oppaana, vastailin kysymyksiin ja 
keskustelin galleriassa kävijöiden kanssa. Aluksi sain 
totutella rauhassa tapoihin ja englannin kielen käyt-
töön. Galleriassa piti pukeutua mustaan ja olisi hel-
pottanut pakkaamisessa, jos olisin tiennyt etukäteen, 
Pelkonen naurahtaa.

Loppuajan Pelkonen työskenteli ”behind the 
scenes”, jolloin muun muassa etsi tietoa ja valmisti 
tarvittavaa rekvisiittaa tuleviin tapahtumiin. 

Pelkonen on käynyt aiemmin leipurikoulutuksen, 
jonka aikana jo halusi lähteä kokeilemaan siipiään 
ulkomaille, mutta silloin mahdollisuus jäi vain ajatuk-
seksi.

-Nyt Ingmanedulla asia lähti etenemään. Päätin, 
että nyt on pakko lähteä kun olen halunnut sitä niin 

pitkään, muuten jäisin katumaan. Suunnittelin ulko-
maan harjoittelua kaverin kanssa, mutta kaveri ei kui-
tenkaan päässyt. Isä lähti viemään Englantiin ja opet-
taja kävi paikanpäällä toiseksi viimeisellä viikolla. 

Harjoittelupaikan ulkopuolella Pelkonen pääsi 
myös tutustumaan paikalliseen kulttuuriin työkaverin 
opastuksella ja tutustumisreissuja tehtiin myös oh-
jaavan opettajan kanssa. Harjoittelujakson päättyessä 
työpaikalla ja asuntolalla Pelkoselle järjestettiin läk-
siäiset. Pelkoselle harjoittelu ulkomailla oli ikimuis-
toinen kokemus ja antaakin vinkkejä ulkomaanhar-
joittelua harkitsevalle:

-Ennen lähtöä kannattaa opetella kertomaan jotain 
omasta kotimaasta. Kannattaa oikeasti lähteä ja ko-
keilla, ainahan sieltä pääsee takaisin, jos ei sujukaan. 
Ehdottomasti kannattaa yrittää, muuten jää katu-
maan. Ihmiset ovat ainakin Englannissa tosi avuliaita.

K A L L A V E D E N

Heli Auttinen opiskelee toista vuotta Ingmanedulla 
ja valmistuminen häämöttää keväällä 2018. Puu-

artesaaniksi valmistuva Auttinen haki työharjoitte-
luun Helsinkiin tuotantoyhtiö EndemolShine Finland 
Oy:lle. Yrityksen tuotantoa ovat muun muassa mo-
nessa kotitaloudessa seuratut Kokkisota ja Ensitreffit 
alttarilla. Auttisen 2,5 kuukauden harjoittelun aikana 
tuotettiin jo televisiosta ulostullut MasterChef Junior 
ja seuraavaksi hänen kädenjälkeään pääsee seuraa-
maan helmikuussa esitettävässä MasterChefissä. 

Tuotantoprojekti on melko tiukka rutistus, jonka 
aikana monialaisen tuotantoryhmän täytyy toimia 
saumattomasti yhteen. Auttinen työskenteli rekvi-
siittaharjoittelijana kolmihenkisessä tiimissä yhdessä 
rekvisitöörin ja tämän assistentin kanssa. Auttinen 
kertoo harjoittelujakson olleen mielenkiintoinen ja 
hehkuttaa etenkin työporukkaa.

- Tuotantotiimi oli aivan mahtava. Puuseppä, joka 
oli harjoittelun ohjaajana, oli aivan todella luova 

tyyppi. Hän oli todella nopea reagoimaan erilaisiin ti-
lanteisiin ja häneltä opin ongelmanratkaisua. Lisäksi 
rekvisitöörin rautaista ammattitaitoa oli ilo ja kunnia 
seurata. Opin häneltä paljon rekvisitoinnista. Työ oli 
tosi mielenkiintoista ja monipuolista, monialaista 
hommaa, jossa pystyin hyödyntämään myös puualan 
oppeja. 

Lavastaja luo tilaan yleisilmeen ennen tuotantoa. 
Ohjelman aikana eri jaksoissa vaihtuvat rekvisiitat 
valitsee ja päättää rekvisitööri yhteistyössä ohjaajan 
kanssa. Rekvisiittatiimi, jossa Auttinen työskenteli, 
aloitti ytöskentelyn heti ohjelman käsikirjoituksen 
saatuaan ja hoiti kaiken materiaalin vaihtuviin tee-
moihin tuotannon aikana.

-Auttinen kannustaa opiskelijoita lähtemään roh-
keasti kauemmaskin harjoitteluun. 

-Siinä saa hienoja kokemuksia. Harjoittelussa on 
hyvä muistaa, että kun on ahkera ja oma-aloitteinen 
niin se saattaa poikia uusia projekteja. 

Heli Auttinen suoritti opintojen työssäoppimisjakson Helsingissä tv-tuotannon 
kulisseissa. Veera Pelkonen taas lähti assariksi taidegalleriaan Englantiin.

Teksti: Sirpa Korhonen, Kuvat: EndemolShine ja Veera Pelkonen

T Y Ö S S Ä O P P I M I M A S S A

ART GALLERY

TUOLLA PUOLEN

Kuva: Sirpa Korhonen

Kuva: Tuula H
ara
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Syyskuussa 2017 Ingmanedu järjesti kirkkoveneretken Kar-
honsaareen yhteistyössä Siilinjärven seurakunnan kanssa. 
Retki oli suunnattu oppilaitoksen ensimmäisen vuoden opis-
kelijoille, eri alojen opiskelijat kävivät siellä eri päivinä. Ret-
kipäivät sijoittuivat jokaiselle ryhmälle samalle viikolle, en-
nakkoon sovituista neljästä päivästä toteutui lopulta kolme, 
kun tiistain retki täytyi siirtää huonon sään ja vähäisen osallis-
tujamäärän vuoksi keskiviikolle.

Mukana Karhonsaarella oli myös valokuvaajia, joiden tuotok-
sia tämän lehtijutun kuvat ovat. Graafisen suunnittelun ja au-
diovisuaalisen viestinnän ryhmien retkipäivänä keskiviikkona 
kuvattiin retkestä video, jokaon katsottavissa YouTubessa. 
Sen kuvasivat Jyri Markkanen ja Jere Tirronen ryhmästä 
AVI16b. 

Paikan päällä Karhonsaaressa paistettiin makkaraa ja vaah-
tokarkkeja yhdessä Siilinjärven seurakunnan työntekijöiden 
kanssa.Oli myös mahdollisuus liikkua saarella vapaasti ja 
tutustua luonnonkohteisiin, esimerkiksi paikan lähteeseen 
ja lukuisiin puulajeihin. Retken tarkoituksena oli edesauttaa 
luokkien ryhmäytymistä tarjoamalla erilainen kokemus ja 
mahdollisuus tutustua myös muiden ryhmien opiskelijoiden 
kanssa.

Retkellä Karhonsaaressa 
                                                                                                  Johanna Toivanen

Maija Peri

Saara Lukkarinen
Tytti Mikkonen

Jonna Kouvalainen

Tytti Mikkonen
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Tytti Mikkonen

Jonna Kouvalainen

Jade Haatainen

Jonna Kouvalainen
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Mokkapalat

Sekoita päärynäsose, sokeri, soijajuoma ja sulatettu 
margariini. Sekoita keskenään jauhot, leivinjauhe, 
vanilliinisokeri ja kaakaojauhe. Sekoita jauhoseos 
muiden ainesten joukkoon. Levitä taikina leivinpaperilla 
vuoratulle pellille. Paista 225-asteisessa uunissa noin 15 
minuuttia. Nosta leivinpaperilla oleva pohja pöydälle 
jäähtymään.

Valmista kuorrutus: Sekoita tomusokeri, vanilliinisokeri, 
kaakaojauhe, sulatettu margariini ja kahvi keskenään. 
Levitä kuorrutus hieman jäähtyneen pohjan päälle. 
Ripottele pinnalle nonparelleja. Leikkaa mokkapaloiksi.

MAIDOTON JA KANANMUNATON
12 annosta / 30-60 min

Taikina:
3 prk  päärynäsosetta (Piltti)
3 dl  sokeria
2,25 dl  soijajuomaa
225 g  laktoositonta margariinia
7,5 dl  vehnäjauhoja
4,5 tl  leivinjauhetta
3 tl  vanilliinisokeria
1,5 rkl  kaakaojauhetta (tummaa)

Kuorrutus:
300 g  tomusokeria
3 tl  vanilliinisokeria
2,5 rkl  tummaa kaakaojauhetta
9 rkl  sulatettua margariinia
6 rkl  kahvia mustana

Koristeluun:
  nonparelleja

ReseptitReseptit
Makaronimössö

Joulutorttu +
kahvi / tee

1 €

Tarjous:

Itsenäisyyspäivä-
lounas

Lounaalla mm.
jouluisia laatikoita, karjalanpaistia, 
kotimaista kalaa, savolainen perinne-

jälkiruoka mustikkakukko

Tarjous voimassa 4.12.-19.12.2017

Ennen joululomaa
tarjoamme herkullisen jouluaterian:

riisipuuroa, luumukiisseliä, kinkkua ja 
riisipiirakoita

500g   makaronia
400g   jauhelihaa
1  lihaliemikuutio
  ruokaöljyä paistamiseen
  sipulia
  

MAIDOTON JA KANANMUNATON
15min

Laita vesi kiehumaan lihaliemikuution kanssa. Kuori 
sipuli ja silppua se niin pieneksi kuin saat. Kuullota 
sipuli ruokaöljyssä pannulla. Laita makaronit kattilaan ja 
keitä ne napakoiksi. Lisää jauheliha ja mausta se reilusti 
makusi mukaan. Sekoita makaronit ja jauheliha kattilassa. 
Tarjoile ja nauti! 

Tarjoiluehdotus: Voit parantaa makuelämystä 
käyttämällä erilaisia lisukkeita mm. sulate-/tuorejuustoa, 
puolukkahilloa tai perinteisesti ketsuppia. 

Vinkki! Ylijäänyt makaronimössö on helppo muuntaa 
makaronilaatikoksi laittamalla seos vuokaan ja lisäämällä 
munamaito mausteineen. 

Mittaa kulhoon kuivat aineet ja sekoita keskenään. Lisää 
sula voi tai margariini sekä maito (budjetti versiossa voit 
korvata maidon vedellä). Sekoita taikina tasaiseksi ja jaa 
se leivinpaperille samankokoisiksi nokareiksi. Taputtele 
nokareet kostutetulla kädellä leipäsiksi ja paista uunissa 
250-asteen lämmössä noin 10 minuuttia.

Vinkki!  Sekaan voi leipoa esim. oliiveja, porkkanaraas-
tetta tai juustoa tuomaan lisämakua. Makean version 
teeleivästä saat, kun korvaat nesteen taikinassa esimer-
kiksi omenamehulla tai lisäämällä kuivattuja hedelmiä.

Kaurateeleipänen
KANANMUNATON
9-10 kpl / 15-20 min

2,5 dl  kaurahiutaleita
2,5 dl  vehnäjauhoja
2,5 tl  leivinjauhetta
1 tl  suolaa
1 rkl  sokeria
50g  voita /margariinia
2,5 dl  maitoa
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Taloustaitojen 
opettelu kannattaa

Talous

1

2

3

Taloustaitojen opettelu ja vastuunkanto omista raha-asioista ovat hyvin 
palkitsevia. Lue ohesta pikavinkit oman talouden haltuunottoon ja kuraattorin 
vinkit raha-asioiden hoitoon.    

...JA SITTEN KARSI NIITÄ.
Tämä on hauskin osa! Nyt saa käyttää mielikuvitustaan ja keksiä mitä hienoimpia keinoja 
pienentää menojaan. Osta vain sellaista mitä todella tarvitset, ja tee järkeviä ja kestäviä 
hankintoja. Tee mahdollisimman paljon itse; ruokaa, vaatteita, sisustustavaroita. Suosi julkisia 
kulkuneuvoja, polkupyöräilyä ja kävelyä. Kimppakyydit kouluun tai kotipaikkakunnalle 
kannattaa hyödyntää. Yhdessä syöminen säästää rahaa ja ylijäämä ruuat kannattaa aina 
pakastaa. Yhdessä perheen tai kavereiden kanssa syöminen on myös hauskaa! Muista 
hyödyntää edullinen ja monipuolinen kouluruoka.
Harrastus pitää mielen virkeänä ja siitä kannattaa pitää kiinni. Mieti kuitenkin, ettei synny 
palveluhävikkiä. Älä hanki kuukausikortteja tai –jäsenyyksiä jos et niitä käytä. Kertaliput tulevat 
silloin halvemmaksi. Ehkäpä harrastamiselle löytyy myös ilmaisia vaihtoehtoja. Kirjastoista saa 
kirjojen lisäksi lainattua erilaisia harrastusvälineitä. Luonto on täynnä erilaisia virikkeitä eikä 
siellä oleilu maksa mitään, mutta antaa paljon.

TUNNE MENOSI...
Tärkeintä on tietää paljonko rahaa tarvitset pakollisiin menoihisi. Tee tarkka kirjanpito esimerkiksi 
kuukauden ajan siitä, mihin rahasi menevät. Laita kaikki pienetkin ostokset ylös. Kun tiedät mihin 
rahaa tarvitset ja kuinka paljon, tee suunnitelma tulevaa varten. Internetistä löydät valmiita 
budjettipohjia, joita kannattaa hyödyntää. Myös kuraattorilta saat tarvittaessa apua. Suunnittelussa 
tärkeää on olla tarkka ja rehellinen. 
Laskujen maksussa pakolliset menot on hoidettava ensin; vuokra ja puhelinlaskut kannattaa maksaa 
aina ensin pois. Jos huomaat, että johonkin laskuun ei ole jäämässä rahaa, ole heti yhteydessä 
pankkiin tai velkojaan ja sovi maksuaikatauluista. Älä jätä maksuja kertymään, ne vain tulevat 
kalliimmaksi ja saatat saada maksuhäiriömerkinnän. 
On tärkeää, että omistaa pienen vararahaston, josta voi ottaa rahaa yllättäviä, pakollisia menoja 
varten, kuten kodinkoneen korjaamiseen tai sairastuessa lääkekuluihin. Jos rahaa jää laskujen 
maksun jälkeen yli, laita rahat joko eri tilille tai säästölippaaseen.

TAVOITTEENA SÄÄSTÄMINEN?
On haaveissasi matkustelu tai muu kalliimpi hankinta, tee säästösuunnitelma ja pysy siinä, älä 
nosta säästöjäsi äkillisen päähänpiston takia. Kun suunnitelma on konkreettinen, säästämisestä 
tulee helpompaa. 
Mieti, voitko hommata tavaran käytettynä tai siirtää hankintaa myöhemmäksi? Onko kaverilla tai 
sukulaisella antaa sinulle tavara, jopa ilmaiseksikin. Saatko jostain alennusta opiskelijakortilla? 
Säästämällä tehdyt hankinnat ovat todella palkitsevia!

TEKSTI: Anu-Riikka Kolari
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Kaupunginteatterilla ompelijana työskentelevä 
Heidi Heikkinen valmistui vaatetuspuolelta ja 
pukijana työskentelevä Riitta Karhunen teks-
tiilipuolelta.  Molemmat saivat tutkintopa-

perit Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta 
(nyk. Ingmanedu) vuonna 1993.

-Meillä oli niin tiivistä yhteistyötä, että tuntuu kuin 
olisimme olleet samalla luokalla, naiset summaavat.

Mikä molemmat sitten toi teatterille?
Heikkinen näytti kyntensä teatterilla jo opintojen 

harjoittelun aikana, jolloin teatteri tuli ympäristönä 
tutuksi. Myöhemmin hän opiskeli modistiksi ja pääsi 
Kuopion kaupunginteatterille ompelijaksi. Karhusella 
on seitsemän vuoden yrittäjätausta, jolloin työsken-
teli Hanna Korvelan ensimmäisenä kutojana. Teatteri 
tuli kuvioihin vuonna 1995, kun hän oli avustajana 
Evakkotie-näytelmässä. 

-Olen ollut teatterin ystävä koko ikäni ja olen mu-
kana harrastajateatterissa. Pääsin äitiysloman sijai-
seksi kaupunginteatterille tammikuussa 2001 ja siitä 
se sitten lähti. Ensin tein lavastamon ompelukeikkoja 
ja siitä siirryin pukijaksi, teatterifriikiksi itseään titulee-
raava Karhunen kertoo.

Työporukkaan kuuluu kolme vakituista ompelijaa, 
kaksi pukijaa ja puvustonhoitaja sekä pukusuunnitte-
lija.

Luonnoksista näyttämölle

Pukusuunnittelija suunnittelee puvut näytelmiin. 
Heiltä tulee luonnokset, osalta myös työpiirrokset, 
joiden mukaan ompelija puvut valmistaa. Joskus 
työpiirustukset ovat yksityiskohtaisia, toisinaan om-
pelijalla on vapaammat kädet. 

Töissä pidetään erilaisia koulutuksia ja kursseja 
töiden salliessa. Asujen valmistamiseen ei ole valm-
ista ohjekirjaa, joten sopivat ratkaisut löytyvät 
kokeilemalla.

-Suunnittelijalta tulee visuaalinen näkemys, mutta 
kaikilta ei tule teknisen puolen toiveita. Suunnitelmat 
tulevat hyvin erilaisilta tekijöiltä. Koulutus Ingmanilla 
antoi perusteet, töissä on oppinut soveltamaan. Satu- 
ja fantasianäytelmien puvustuksessa ei ole mitään 
tekemistä vaatetusopin kanssa. Tekniikat ja muut on 
ammennettava omasta päästä, Heikkinen kertoo.

Näytelmän takana puvustuksessa tapahtuu paljon. 
Yksityiskohdat riippuvat suunnittelijasta, näytelmästä 
ja näyttämön koostakin. Puvut täytyy suunnitella ja 
toteuttaa käytännöllisesti. Näyttelijällä ei esimerkiksi 
saa olla kuuma pukeutuessaan turkkiin ja pukuhuolto 
täytyy olla mahdollisimman helppoa.

-Teatterissa nimenomaan ei tehdä huonosti vaan 
todella vahvasti. Huijataan, mutta tehdään hirveän 
hyvin. Pukujen pitää kestää käyttöä ja esityskertoja 
useita kymmeniä pesuja eli niiden pitää olla kestäviä. 
Riippuu roolista, mutta asut saa kyllä kyytiä. Napit 
tahtoo lentää nopeissa vaihdoissa, naiset kuvailevat 
pukujen käyttöä.

-Aika paljon se on keksimistä ja kokeilua, niin löytää 
sopivimmat ratkaisut asuihin, Heikkinen lisää.

Heiskasen mieleen on jäänyt erityisesti tämän puvun valmistus. “Malli 
on erityisen kaunis runsaine yksityiskohtineen, joita oli ihana tehdä”

Heidi Heikkisen ja Riitta Karhusen tie on vienyt töihin Kuopion kau-
punginteatterille. Molempien työssä tarvitaan kekseliäisyyttä, jolle 

opinnot antoivat perustan.

Ingmanedusta   

Teksti ja kuvat: Sirpa Korhonen

kaupunginteatterille

Riitta Karhusen työssä pääsee myös virkkaamaan.Heidi Heikkinen
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Katugallup
Kysyimme siilinjärveläisiltä, mitä he tietävät Ingmanedusta,  
yhdestä Siilinjärven vanhimmista toiminnassa olevista 
kouluista.

Juha Koljonen

Jenna Salmela

Marika Koverskoi

Reetta Korhonen

Anne Pelkonen
“Tiedän koulun, koska kum-
mityttöni on käynyt sitä. 
Tiedän myös missä Ingman 
sijaitsee, Toivalassa. Koulutusa-
loista tunnen joitakin, mutta en 
kovin hyvin.”

“Nyt ei sano mitään tämä kou-
lu. Olen asunut Kuopiossa ja 
Maaningalla jo 10 vuotta ja 
töissä käyn Siilinjärvellä, mut-
ta en ole kuullut tästä koulusta 
mitään.”

“Ajan työssäni paljon Toivalaan 
joten tiedän missä Ingman sijait-
see. Yhdistän koulun kamera-
juttuihin, niitä siellä varmaan 
opiskellaan.”

“Tiedän, että koulu on Toival-
assa koska bussilla olen siitä 
ohi useasti mennyt. Siellä 
voi opiskella käsityöhommia, 
ompelua ja muotoilua.. Eikö 
voikin?!”

“Sisko opiskelee koulussa ja hän 
on kertonut opinnoista jotain. 
Koululla on pitkä historia ja 
jotenkin tulee mieleen, että siellä 
olisi joskus ollut myös lehmiä 
pellolla. ”

Teksti ja kuvat: Anu-Riikka Kolari
Rutiinia ja luovuutta 

Pukijan työ on isolta osin rutiinia; pukuhuoltoa ja jär-
jestämistä. Puoleen päivään mennessä on pesty lähes 
kaikki edellisen illan näytännön asut. Myös asujen 
materiaalit ja huoltotavat täytyy tuntea hyvin. Jo 
ennen ompelua kaikki kankaat pestään, jotta välty-
tään myöhemmiltä yllätyksiltä. 

-Tämä on nopeatempoista työtä ja täytyy olla hyvä 
muisti. Minulla on kuusipäiväinen työviikko, työajat 
vaihtelevat ja harjoitusaikana työpäivä on kaksi-
osainen. Olen mukana myös näytöksen harjoituksissa. 
Suunnittelija tekee lakanan, eli kohtausluettelon, 
josta käy ilmi mitä missäkin vaiheessa näytöstä tar-
vitaan. Jokaisen näytöksen myötä vaatteiden paikat 
vaihtuvat, Karhunen kertoo.

Näytelmän jälkeen osa asuista menee vaatevaras-
toon odottamaan uusiokäyttöä ja osa kirpputorille. 
Aika näyttää mitä millekin asulle tapahtuu. Isompien 
tuotantojen jälkeen järjestetään teatterikirppari, jossa 
myydään pois asut joita ei enää katsota tarvittavan.  

-Valmiskin puku voi jäädä käyttämättömäksi tila-
tussa näytelmässä, jos se ei vaan toimi lavalla ja työ ei 
tulekaan loppujen lopuksi esitykseen. Se vaan kuuluu 
tähän työhön ja niin voi käydä. Siinä ei ole mitään 
henkilökohtaista. Niillekin yleensä löytyy paikka sitten 
jostain toisesta näytelmästä, Heikkinen sanoo.

-Tämä on monipuolista työtä. Täällä viihtyy, koska 
jokainen juttu on erilainen ja omalla tavallaan in-
nostaa kun uusi projekti alkaa, naiset summaavat. 

Karhunen valmistaa asua, joka nähdään helmikuussa 
ensi-iltansa saavassa Ronja Ryvärintyttäressä
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Markku-Jussi Komulainen pääsi peruskoulun kutosen kuviksesta 
ensiyrittämällä sisään Kuvataideakatemiaan. Harvinaista kuvataiteen 
maisterin (KUM) titteliä kantavan Markku-Jussin tie taiteilijayrittäjyydestä 

opettajaksi Ingmaneduun on ollut värikäs.

Teksti: Anne Pehkonen, Sirpa Korhonen

Markku-Jussi Komulainen on vieraillut opetus-
työssä Ingmanedussa vuodesta 2002 lähtien. 
Viimeiset kolme vuotta hän on toiminut pää-

sääntöisenä opettajana opettaen taidepuolella ku-
vanveistoa ja maalausta, sekä kuvan toteuttamisen 
jakson lähes kaikille oppilaille. Hän ajattelee opetta-
jan työssä olevan parasta vuorovaikutteisuus oppi-
laiden kanssa. 

- Minä opin oppilailta, itseasiassa aika paljon. Kun 
tulee uusia asioita ja uusia signaaleja niin koko ajan 
opin oppilailta. Esimerkiksi mitä tapahtuu juuri ym-
pärillä, mitkä ovat mielenkiinnon kohteita ihmisillä, 
mikä on viihteen ja taiteen välinen suhde. Tällaisia 
asioita voi havainnoida paljon paremmin kuin jos 
olisi maalaamassa siellä kotisohvalla, Komulainen 
kuvailee.

Kun kysyimme Markku-Jussin koulutustaustasta, 
hän kertoo sen olleen hyvin laaja ja moninainen. 

- Olen oppinut mies. Tarkoitan, että olen monessa 
asiassa itseoppinut, kun muut ovat opetettuja, Ko-
mulainen naurahtaa.

Markku-Jussi katsoo opiskelujensa alkaneen siitä, 
kun alkoi itseopiskellen korottamaan peruskoulun 
aineita 17-vuotiaana iltaoppikoulussa. 

- Koulumenestys oli peruskoulussa melko kehnoa, 
joten ajattelin, että paremminhan tässä täytyy pär-
jätä ja saada paremmat arvosanat, Markku-Jussi pe-
rustelee päätöstään. 

Maalaus ja piirtäminen ovat olleet vahvasti muka-

MAAILMAMarkku-Jussin
Henkilöt

Markku-Jussin

Kuva: Sirpa Korhonen



36 ingo. 37ingo.

1. Mikä koulun rakennuksista on vanhin? 
a. B-talo 
b. C-talo 
c. Aitta  

2. Kuka oli koulun ensimmäinen johtaja? 
a. Leena Leinonen 
b. Tarja Halonen 
c. Eeva Peltonen  

3. Milloin perustettiin kouluamme ylläpitävä 
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö? 
a. 1834 
b. 1934  
c. 2000

4.  
Kuinka pitkä matka on pääkoululta 
Sammontielle? 
a. 0,5 km 
b. 1,1 km  
c. 1,5 km 

5. Mikä on kahvion suosituin tuote? 
a. Croissantit 
b. Korvapuustit 
c. Kääretorttu 

6. Kuinka monta jäsentä oppilaskunnan 
hallituksessa on tänä lukuvuonna? 
a. 18  
b. 20 
c. 25 

7. Kuinka monta uutta opiskelijaa aloitti 
Ingmanedussa elokuussa 2017? 
a. 39 
b. 107  
c. 240 

8. Mikä tekstiililuokasta löytyvä esine on alla 
olevassa kuvassa? 
a. Tortti, käytetään pellavan kehräykseen  
b. Sukkula, käytetään kudottaessa 
c. Neulepuikkojen pidike 

9. Mikä on pääkoulun pihalta löytyvä 
kivimuodostelma? 
a. Esimerkki kivikauden taiteesta 
b. Matthias Ingmanin muistomerkki 
c. Veistos, tekijänä Seppo Väänänen

Ingmanedu 

-tietovisa

Mitä oikein tiedät Ingmanedusta? 
Kokosimme muutamia hauskoja 
kysymyksiä ratkaistavaksesi. Oikeat 
vastaukset löydät Kierrätä kuteesi! 
-jutun alareunasta.

Kuvat: Minna Jauhiainen
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Terveydenhoitajan vastaanotto-
piste on muuttanut uusiin tiloihin 
syyskuussa. Vastaanotto tapahtuu 
nykyään Sakkyn Toivalan kampuk-
sen alueella, osoitteessa Haapa-
mäentie 1, rakennus 11 eli ”Kuu-
sela”, A ovi. Samasta osoitteesta 
löytyy myös opiskeluterveyden-
huollon lääkäripalvelut.

Toivalan kampukselle matkaa  
Ingmanedun pääkoululta on noin 
2 km Siilinjärven suuntaan. Hel-
poiten vastaanotolle  pääsee bus-
seilla 31 ja 35, jotka kulkevat Toi-
valan kautta.

Terveydenhoitajan vastaanotto
uusissa tiloissa 

Vi
ito

ne
n

Toivalantie

Savon ammatti-
ja aikuisopisto

K u l t t u u r i a l a n  a m m a t t i o p i s t o

- Varsinaista ajanvarausta vas-
taanotolle ei ole.  Kannattaa kui-
tenkin ottaa yhteyttä etukäteen 
ja varmistaa, ettei vastaanotolla 
ole sillä hetkellä ruuhkaa, Ing-
manedun terveydenhoitaja Saara 
Harvima toteaa.

Vastaanotto on avoinna ma-to 
klo 8.00-15.00 ja perjantaisin klo 
8.00-12.00. Lääkärin vastaanotto 
on avoinna tiistai-iltapäivisin ja 
perjantaiaamuisin. Ajanvaraukset 
lääkärin vastaanotolle ja reseptien 
uusimiset hoidetaan terveyden-
hoitajan välityksellä.

Siilinjärven
suunta

Terveydenhoitaja Saara Harvima
puh. 044 740 2297

terveydenhoitaja@ingmanedu.fi

Ingmanedulla aloitti syksyllä 2017 graafiseen suunnit-
teluun keskittyvä opintolinja. Aiemmin graafinen suun-
nittelu on ollut vahva osa oppilaitoksen audiovisuaali-
sen viestinnän opintoja ja koulu on osoittautunut siinä 
hyväksi osaajien tuottajaksi niin työelämän kuin uusien 
hakijoidenkin suunnalla. Valtakunnallisten opetussuu-
nitelmien muutosten myötä graafinen suunnittelu siir-
tyi nyt omaksi opiskelupolukseen kuvallisen ilmaisun 
perustutkinnon alle. 

Pääosin 2-3 vuotta kestävään koulutukseen valittiin 
opiskelijat pääsykokeilla, joissa hakijat saivat todistaa 
taitonsa erilaisin suunnittelutehtävin. Linjalle valikoitui-
kin varsin kirjava porukka juuri peruskoulusta valmis-
tuneista nelikymppisiin ammatinvaihtajiin. Itse edustan 
tuota jälkimmäistä laitaa, enkä vielä yhtenäkään päivä-
nä ole kouluvalintaani katunut. Ikä ei tosiaankaan ole 
este uusille urille, kunhan intoa löytyy. Opiskelun sisältö on monipuolista aina tai-

teen tekemisen perusmenetelmistä ja taide-
historiasta uusimpien graafisen suunnittelun 
tietokoneohjelmien käyttöön. Olemmekin 
mm. maalailleet peiteväreillä väriympyrämal-
leja, piirtäneet levynkansia sekä harjoitelleet 
kuvien photoshoppaamista. Kuvamateriaalin 
hankkiminenkin alkaa pian olla hallussa valo-
kuvauksen opintojen myötä. Kassu Kortelai-
sen luotsaaman ryhmämme voimin olemme 
myös tehneet harjoitustöiden ohella koulun 
lehti Ingon ”Ingmanedu Toivalassa 100 vuot-
ta”- juhlanumeroa. Tässä olemme päässeet 
tutustumaan lehden teon prosessiin aina si-
sällön tuottamisesta ja käsittelystä lopulliseen 
taittoon asti. 

Halutessaan näiden opintojen ohessa voi suo-
rittaa yo-tutkinnonkin, sekä tutustua yrittäjyy-
den vauhdikkaaseen maailmaan valinnaisilla 
kursseilla, tai vaikka osallistumalla Nuori Yrit-
täjä –hankkeeseen. Ne, jotka porukastamme 
eivät lähde jatko-opintoihin, tulevat työllisty-
mään vaikkapa mainos- ja viestintätoimistoi-
hin, kustannusalalle tai yrittäjäksi.

ihmisiä

Kuvat ja teksti: Minna Jauhiainen

 &
 Uusia  graafisia  
      ilmeitä
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Karvattomat  
 kaverit

Olimar
Kesällä 2008 eläinpölyallergiseen 
perheeseemme muutti kämmenen 
kokoinen nelivarvaskilpikonnan 
poikanen. Olimar, eli tuttavallisem-
min Pökö, ostettiin eläinkaupasta, 
jonne se oli tuotu uzbekistanilai-
selta tarhalta. Nelivarvaskilpikon-
na voi elää jopa 100-vuotiaaksi, eli 
yhteisiä vuosia on meillä edessä 
toivottavasti runsain määrin.

Allergiaperheen ei tarvitse olla lemmikitön perhe. 
Matelijan hankkiessaan tosin saa varautua siihen, 
että yhtä eläintä seuraa useampikin; nämä nimit-

täin vievät sydämen mennessään.

Kuvat ja teksti Minna Jauhiainen
Nyt Pökö on 13- vuotias ja 660 
grammainen teinikonna. Hän ele-
lee kerrostaloasuntomme eteises-
sä kipattuun kirjahyllyyn tehdyssä 
terraariossaan, jonka pinta-ala on 
lähemmäs kaksi neliötä. Hitaasta 
maineestaan huolimatta kilpikon-
nat liikkuvat paljon virkeinä aikoi-
naan ja tämäkin tila tulee kierret-
tyä useita kertoja päivän mittaan. 
Siksi nostelemme häntä myös lat-
tialle kipittelemään, tosin tiukan 
seurannan alaisena; sisäsiisteys 
kun ei kuulu kilpikonnan ominai-
suuksiin. Myös kaikki houkuttavan 
väriset roskat ja paperinpalat saat-
tavat päätyä lattialta parempiin 
suihin, sillä Pökö ei itse aina muista 
olevansa kasvisyöjä. Kaikkea pitää 
ainakin kerran maistella (mm. sis-
koni vadelmanpunaisia varpaan-
kynsiä). 

Terraariossaan konnan aika kuluu 
mukavasti myös lämpölampun 
alla loikoillen ja venytellen koivet 
ja kaula pitkänä. Kesäisin on ihan 
parasta päästä hyvin val-
vottuna ulos nurmikolle 
arskaa ottamaan ja voi-
kukkia ahmimaan. Pökö 
tunnistaa perheemme 
äänet ja tulee jutustelua 
”kuuntelemaan” ja mus-
tilla nappisilmillään ruo-
kaa kerjäämään. Kaikki 
uudet ihmisäänet kuulos-
tellaan tarkasti ja tarpeen 
mukaan vedetään pää 
kuoren sisään, jos alkaa 
kovasti ujostuttaa. 

Talvea kohti konnulim-
me vauhti alkaa hyytyä. 
Silloin päivät kuluvatkin 
pääosin torkkuen, välillä 
havahdutaan ruokakipon 

tsekkausretkelle. Kun ruoka-
kaan ei ole enää maistunut 
toviin, kilpikonnan olisi aika 
siirtyä joko kylmäkellariin tai 
jääkaappiin talvihorrokseen 
jopa viideksi kuukaudeksi. 
Meillä tämä on viime vuosina 
korvattu huoneenlämmössä 
pimeässä terrassa sujuvalla tal-

vilevolla, koska jääkaappimme 
lämpötila ei tahdo pysyä vakaana. 
Näinkin Pökö lepäilee aina hel-
mi-maaliskuulle saakka, vain välillä 
juomaan heräillen. 

Keväällä unien jälkeen virtaa sitten 
riittääkin kuin pienessä pitäjässä ja 
ruokahalu on sen mukainen! Edel-
liskesänä kerätyt ja kuivatut luon-
nonkasvit tekevät kauppansa tuo-
reiden salaattien ja kasvisten kera. 
Varsinkin uroskonnat ovat vauh-
dissaan. Ne tykkäävät kolistella 
kilvellään terran seiniä ajaen omis-
tajansa lähes hermoromahduksen 
partaalle. Siksi meillä terraarion 
seinät on pehmustettu solumuo-
villa ihan konnankin parhaaksi.

Augusti
Pari vuotta myöhemmin eläin-
kaupasta tarttui uusi kaveri mat-
kaan; parta-agama nimeltä Au-
gusti. Aukku on häntineen noin 
40-senttinen nimensä mukaisesti 

Parta-agaman terraariossa on oltava kiipeilymahdollisuuksia.

Kesän kukkaloistoa voi jakaa myös  
                        kilpikonnan ruokalautaselle

Augusti on jo 8-vuotias hirmulisko.

urospuolinen parrakas ja ”piiki-
käs” lisko. Tämä liskolaji on peräi-
sin Australian aavikkoseuduilta ja 
terraario on sen mukainen läm-
pölamppuineen. Lämpölampun 
alla makoilu ja korkealta oksaltaan 
ympäröivän maailman arvosteleva 
katselu ovatkin Augustin pääasial-
lista hupia. Toisinaan hänelle iskee 
seurankipeys/tylsyys, jolloin alkaa 
terraarion ikkunoita vasten sam-
baus sen merkiksi, että ulos olisi 
päästävä. Ihmisen sylistä tai olka-
päältä on sitten mukava katsastel-
la maailmaa, jos ei sillä kertaa hu-
vita lenkkeillä ympäri asuntoa. 

Parta-agamat ovat sekasyöjiä, eli 
syövät ötököitä ja kasviksia tasa-
puolisesti, jos sille päälle sattu-
vat. Yleensä eivät ja Augustikin 
sivuuttaa kesäkurpitsaa ja melo-
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nia lukuun ottamatta lähes kaikki 
”vihreät”. Sen sijaan kaikenlaiset 
hyönteiset maistuvat torakoista 
matosiin. 

Myös partikset nukkuvat talviunet 
ja Augusti aloittaa omilleen val-
mistautumisen kalenterintarkasti 
joka lokakuu. Silloin ruokahalu vä-
henee ja unisuus lisääntyy, kunnes 
lisko vetäytyy viileämpään päähän 
terraariota mökkiinsä nukkumaan. 
Unet kestävät helmikuulle asti vain 
viikoittaisten juomataukojen kes-
keyttäminä. Keväällä mökistään 
mönkii esiin varsinainen ikiliikku-
ja, jonka ruokahalukin jää vauhdin 
alle. Keväisin Augustille soseutel-
laankin ötökkä-vihersmoothieita 
”lipiteltäväksi” aliravitsemuksen 
välttämiseksi. 

Parta-agamat viihtyvät vallan mai-
niosti yksikseen kuten kilpikonnat-
kin, eikä kimppa-asuminen lajito-
verin kanssa välttämättä onnistu. 
Ihmisten, varsinkin kakansiivoojan 
ja ruokkijan kanssa nämä yleensä 
hoksaavat pysyä lämpimissä vä-
leissä.

Leona
Eräänä kesäisenä päivänä läh-
dimme tyttären kera kaupungille 
ostamaan hänelle polkupyörää. 
Pyörää ei löytynyt, mutta piipah-
dus viereiseen eläinkauppaan oli 
meille kohtalokas: siellä meitä sel-

keästi jo odotteli pieni keltainen 
liskonpötkylä, leopardigekko. Hän 
sai nimekseen Leona, joskin jälki-
viisaana naureskelimme, että Jopo 
tai Helkama olisi kenties ollut osu-
vampi.

Leona eli Lellu on eläimistämme 
helppohoitoisin. Osasyy helppou-
teen on mm. siinä, että Lellu sattuu 
olemaan eläinkatraamme ainut 
naaras, eikä harrasta hillittömiä 
hormoniralleja urosten tapaan. 
Leopardigekot ovat myös sisäsiis-
tejä ja valitsevat terraariostaan yh-
den vessanurkan, jossa toimittavat 
asiansa. Laiskanpulskea liskomme 
painaa n. 70 grammaa ja häntä, jo-
hon leopardigekot keräävät vara-
ravintoa, on somasti paksu. Ruoka-
kuppiin näille liskoille kelpaa vain 
elävät hyönteiset, kuten argentii-
nantorakat ja erilaiset sirkat ja ma-

“Oisko mitään syöntihommeleita tiedossa?” kyselee Lellu.

dot. Lellulla on mahtava ruokahalu 
ja jo paperien rapistelu viereisellä 
työpöydällä saa ahmatin lasille 
kuikuilemaan, josko olisi evästä 
tarjolla. Ihan parasta herkkua ovat 
jättijauhomadot, pienen liskon 
mahan rajat tulevat vastaan tosin 
jo parin matosen jälkeen. Täyden 
masun viereen on hyvä käydä läm-
pömatolle köllölleen ruokaa sulat-
telemaan pariksi päiväksi. Ruokaa 
tarjoilemme hänelle pari kertaa 
viikossa, paitsi talviaikaan, jolloin 
neiti saattaa omatoimisesti paas-
tota useamman kuukauden samal-
la torkkuen talvilepoaan.

Lellulla on tapana tulla iltaisin ter-
raarion valojen sammuttua hui-
tomaan etukäpälillään lasia ja sii-
nä kuikuilla ulospääsyn toivossa. 
Usein hänet otetaankin lämpimälle 
kädelle loikoilemaan ja siitä lattial-
le iltalenkille. Jonkun tehtävä on 
sitten konttailla pikkuliskon peräs-
sä ja vahtia, että reittivalinnat ovat 
turvallisia, eikä toinen jää hännäs-
tään kiinni ovenalusiin tai muihin 
vaaranpaikkoihin.

Lämpimässä sylissä on mukava makoilla.

Lellu löysi itsensä.

Argentiinantorakka on 
      kelpo ruokahyönteinen

Koulullamme oli viikon  työelämään tutustumassa Suininlahden 
koulun yhdeksäsluokkalainen Emma Törrönen. Emma pääsi 

valokuvaamaan alan opettajan ohjeilla ja toteuttamaan itseään.

Koulullamme oli TET:issä Emma 
Törrönen Suininlahden koulul-
ta.  Hän harrastaa valokuvausta 
ja kertoi tulleensa koulullemme 
tutustumaan, koska on kiinnostu-
nut luovista aloista. Viikon aikana 
Emma pääsi mukaan vaatetus- ja 
valokuvausalan tunneille. Hän 
kertoi myös osallistuneensa va-
lokuvauksen tunneilla  erilaisiin 

     TET:issä
  Ingmanedulla

valokuvaustehtäviin. Emma kertoi 
pitäneensä siitä, että tunneilla sai 
toteuttaa itseään ja ammattilaiset 
neuvoivat.        Tehtävänannot oli-
vat selkeät, mutta eivät liian tiukat.

 Kysyimme mitä suunnitelmia 
Emmalla on tulevaisuudelle ja 
minne hän aikoo hakea opiskele-
maan. Hän kertoi alustavasti ole-
vansa hakemassa Ingmanedulle 

valokuvausalalle.
Emma sanoi viihtyneensä kou-

lussamme hyvin. Ilmapiiri hänen 
mielestään oli todella rento verrat-
tuna yläasteeseen. Emma koki ih-
miset todella avoimiksi ja helpos-
ti lähestyttäviksi. Opettajat olivat 
Emmasta myös todella mukavia ja 
auttavaisia. 

Emma pääsi seuraamaan 
vaatetusalalla vaatteen 
valmistusta.

Silja Vehovuori ja Roosa Kumpulainen
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”
Berliinissä riittäisi tekemistä 

viikkokausiksi. Tämän takia 
kaupunkiin onkin helppo 

palata uudelleen ja uudelleen: aina 
on lisää nähtävää ja tehtävää. Tällä 
kerralla keskityin pitkälti urheilu-
viihteeseen ja shoppailuun, sillä 
tärkeimmät nähtävyydet oli jo 
pariin kertaan nähtyjä. 

Ensimmäinen päivä

Lentoni saapui Berliiniin lähes 
auringonnousun aikaan. Kaupunki 
heräili ja liikenneruuhkat olivat 
sen mukaiset. Ohjelmassa ensim-
mäisenä oli hotellin etsiminen, 
joka osoittautui luultua hankalam-
maksi. Seuraavalla kerralla ainakin 
muistaa, että halpa hinta saattaa 
tarkoittaa hyvin syrjäistä sijaintia. 
Onneksi Berliinissä on kuitenkin 
helppo ja nopea kulkea julkisilla 
- aikataulut toimivat kuin junan 
vessa ja pitkäkin matka taittuu 
sujuvasti. 

Illan ohjelmassa oli paikallisen 
jääkiekkojoukkueen - Eisbären 
Berlinin - ottelu, jonka olin jo val-
miiksi päättänyt näkeväni. Tiesin 
jo etukäteen, että tunnelma kes-
ki-Euroopan urheilutapahtumissa 
on omaa luokkaansa, mutta silti se 
yllätti minut. 

Toinen päivä

Ensimmäinen kokonainen päiväni 
alkoi tehoiskulla Designer Outletiin 
hieman kaupungin ulkopuolelle. 

Lähijuna kuljetti minut puolessa 
tunnissa varsinaiseen ostostaivaa-
seen. Laatumerkkejä löytyi alen-
nuksesta  jokaisen makuun, ja 
itsellekin tarttui mukaan loistavia 
löytöjä. Reissu Outlet-alueelle vie 
parisen tuntia, riippuen lähinnä 
siitä, kuinka paljon aikaa kaup-
pojen kiertämiseen käyttää. Jos ei 
siis halua koluta koko kaupunkia 
läpi eri kauppojen vuoksi, helpolla 
pääsee suuntaamalla sinne.

Kolmas päivä

Kolmannen päivän ohjelma oli 
suunniteltu poikkeuksellisesti jo 
etukäteen. Jatkoin urheilulinjalla ja 
suuntasin iltapäivällä kohti Olym-
piastadionia ja paikallisen jalkapal-
loseuran, Hertha BSC:n ottelua. 

Jo itse stadionin näkeminen oli 
vaikuttava kokemus, sillä valtava 
rakennus näyttää lähes samalta 
kuin vuonna 1936 Berliinin olym-
pialaisten aikaan. 

Ottelutapahtuma oli mah-
tava kokemus, jopa minulle joka 
ei älyttömästi jalkapallon päälle 
ymmärrä. En ollut valmis maksa-
maan lipusta kovinkaan paljon, 
ja olikin positiivinen yllätys, kun 
lippuni maksoi vain alle 20€. Laa-
tuviihdettä pääsi siis seuraamaan 
varsin edulliseen hintaan.

Neljäs päivä

Neljännen ja viimeisen päivän 
ohjelma oli auki vielä aamullakin. 

Yleensä sunnuntaisin lähes kaikki 
paikat ovat suljettuina, joten kaup-
pojen kiertelykin oli poissuljettua. 
Pienen pohdinnan jälkeen päätin 
suunnata Berliinin eläintarhaan. 
Valtavan alueen kiertämiseen 
meni pari tuntia, enkä edes nähnyt 
kaikkea. Eläintarha oli kuitenkin 
mukavaa vaihtelua kaupungin vils-
keeseen.

Historiallisia nähtävyyksiä, museoita, 
urheilua, musiikkia, ruokaelämyksiä... 

Berliini tarjoaa monipuolista tekemistä 
ja kokemista jokaiselle. 

KUVAT & TEKSTI: Meri Hyvärinen

KUVA KUVA
KUVA

Kuvateksti kuvateksti kuvateksti kuvateksti.

PENKKIURHEILUABerliinissä
”Rakennus näyttää 

samalta kuin vuonna 
1936 Berliinin 

olympialaisten aikaan.”

Päivän toinen extempore-ratkaisu 
oli ottaa metro takaisin Mercedes 
Benz -areenalle, jossa aiemmin 
kävin katsomassa jääkiekkoa. 
Lippuluukuilta pyysin halvinta 
mahdollista lippua ja päädyin 
katsomaan vielä paikallisen kori-
pallojoukkueen - Alba Berlinin - 
kotiottelua.   En ole koskaan seu-
rannut koripalloa enkä ymmärrä 
lajista mitään, mutta silti se oli 
mielestäni jalkapalloa parempi 
kokemus. Paikalliset ovat fanaatti-
sempia kuin Suomessa on totuttu, 
ja se tekee lajista kuin lajista mie-
lenkiintoisemman seurata. Koripal-
lossa myös tapahtuu huomatta-
vasti enemmän kuin jalkapallossa 
ja siksi ihmiset tuntuivat viihtyvän 
paremmin ja olevan enemmän 
tunnelmassa mukana. 

”
Berliinissä riittäisi tekemistä 

viikkokausiksi. Tämän takia 
kaupunkiin onkin helppo 
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ymmärrä. En ollut valmis maksa-
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lippuni maksoi vain alle 20€. Laa-
tuviihdettä pääsi siis seuraamaan 
varsin edulliseen hintaan.
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Neljännen ja viimeisen päivän 
ohjelma oli auki vielä aamullakin. 

Yleensä sunnuntaisin lähes kaikki 
paikat ovat suljettuina, joten kaup-
pojen kiertelykin oli poissuljettua. 
Pienen pohdinnan jälkeen päätin 
suunnata Berliinin eläintarhaan. 
Valtavan alueen kiertämiseen 
meni pari tuntia, enkä edes nähnyt 
kaikkea. Eläintarha oli kuitenkin 
mukavaa vaihtelua kaupungin vils-
keeseen.
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Lippuluukuilta pyysin halvinta 
mahdollista lippua ja päädyin 
katsomaan vielä paikallisen kori-
pallojoukkueen - Alba Berlinin - 
kotiottelua.   En ole koskaan seu-
rannut koripalloa enkä ymmärrä 
lajista mitään, mutta silti se oli 
mielestäni jalkapalloa parempi 
kokemus. Paikalliset ovat fanaatti-
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Mitä tiedät horoskoopeista? 

Horoskooppi tarkoittaa astrologiassa käytet-
tyä yksinkertaistettua tähtikarttaa, johon on 
merkitty auringon, kuun ja planeettojen sijain-
nit yhdessä eläinradan merkkeihin ja tietyn 
paikkakunnan horisonttiin sinä aikana. Saman 
hroskooppimerkin omistavilla ihmisisllä on 
yhteneväisyyksiä. Jokaisella horoskoopilla on 
myös yksi tai useampi hallitseva planeetta, jotka  
saattavat kertovat käytöksestäsi.

Astrologinen kartta 

Horoskooppimerkki kertoo vain Auringon sijainnin 
ihmisen syntyessä. Astrologisella kartalla on paljon 
muuta. Astrologinen kartta jakautuu 12 merkkiin, 
mutta myös 12 huoneeseen. Astrologisen kartan jo-
kaisella huoneella, planeetalla ja planeettojen välisilä 
kulmasuhteilla on oma symbolimerkityksensä.

Miltä tulevaisuutesi
 näyttää

Silja Vehovuori, Roosa Kumpulainen ja Iida Larronmaa

lasten ja nuorten asiallaVAPAAEHTOISTYÖSSÄ

”Työn määränpäänä olkoon, että 
jok’ainoa Suomen lapsi äidinkoh-
dusta lähtien ja kautta koko kas-

vinaikansa saa oikeutetun osansa sii-
tä hellyydestä ja huolenpidosta, joka 
yksinään voi laskea pohjan nuorten 
kehitykselle hyviksi ja hyödyllisiksi 
kansalaisiksi”.

Jo vuonna 1920 kenraali Manner-
heim näki, kuinka tärkeää on ajaa 
lasten etuja. Tämä ajatus on edelleen 
ajankohtainen ja on MLL:n toimin-
nan tausta-ajatuksena; kaikilla lap-
silla on oikeus hyvään lapsuuteen. 
MLL tarjoaa monipuolisesti tukea 
ja toimintaa lapsiperheille, nuoril-
le ja lasten vanhemmille. Lapsiper-
heille tarjotaan lastenhoitopalvelua, 
maksutonta puhelinneuvontaa sekä 
monenlaisia kerhoja ja tapahtumia. 
Nuorille on järjestetty mahdollisuus 
keskusteluun Nuortennetissä, ja luo-
tettavan aikuisen kanssa voi keskus-
tella myös maksuttomassa Lasten ja 
nuorten puhelimessa sekä Nuorten-
netin chatissä aukiolojen puitteissa. 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on 1920 perustettu, perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointia 
edistävä vapaaehtoisjärjestö. Siilinjärvellä toimii aktiivinen porukka, joka järjestää tapahtumia ja 
kerhoja paikallisille perheille sekä organisoi mm. tukiperhe- ja kummitoimintaa. Toimintaan voi 
lähteä mukaan monella eri tavalla.

TeksTi: Anu-RiikkA kolARi kuvA: MATTi MATilAinen/Mll

vapaaehtoisia tarvitaan

Lasten, nuorten ja perheiden elämää 
voi tukea MLL:n kautta monella taval-
la. Voit liittyä jäseneksi maksamalla 
vuosimaksun, lahjoittaa rahaa tai läh-
teä mukaan vapaaehtoiseksi. Siilin-
järvellä vapaaehtoisia tarvitaan erilai-
sissa tapahtumissa, kuten ensi kesän 
SiiliFolkin yhteyteen järjestettävässä 
lastenhoitopaikka Muksulassa. Lisäk-
si voit ilmoittautua mukaan kaveri-, 
tukihenkilö- ja kummitoimintaan, joi-
den kautta pääset todella tekemään 
hyvää ja antamaan konkreettista apua 
sitä tarvitseville. Uusia ihmisiä hae-
taan jatkuvasti mukaan toimintaan.  

 
Yhteystietoja: 

Perhekummi- ja Kaveritoiminta,  
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille 
 -toiminta: 
Koordinaattori  
Krista Sutinen 
MLL Järvi-Suomen piiri ry  
p. 050 327 1004 
 
Muu paikallistoiminta: 
MLL Siilinjärven paikallisyhdistys ry 
mll.siilinjärvi@gmail.com

www.mll.fi 
www.siilinjarvi.mll.fi 
www.nuortennetti.fi
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Leikkaa teepaidan selkä- ja etupuolelta 
suorakulmaiset palat, älä ota mukaan pak-
suja saumoja.  Leikkaa  nämä  palat pysty-
suoraan kuvan osoittamalla tavalla pitkiksi 
n. 2cm:n levyisiksi suikaleiksi.  Voit ommel-
la suikaleet yhteen ompelukoneella, niin 
virkkaaminen sujuu jouhevammin ilman 
pätkien liittelyä. Yhdistelemällä erivärisiä 
kaistaleita peräkkäin saat halutessasi elä-
vämmän väristä materiaalia. 

-Virkkaa ensin 4 ketjusilmukkaa ja yhdistä 
ne piilosilmukalla. Virkkaa näin muodos-
tuneeseen lenkkiin 8 kiinteää silmukkaa, 
yhdistä kerros piilosilmukalla edellisen 
kerroksen alkuun.

-Aloita seuraava kerros aina ketjusilmu-
kalla (mihin se kerros sitten päätetään) ja 
virkkaa jokaiseen edellisen kerroksen sil-
mukkaan kaksi silmukkaa. 

T-paidasta koriksi!

Tällä tavalla voi hyödyntää kuteeksi myös vanhat 
collegevaatteet, lakanat ja verhot, mistä voi virkata 
mattoja, koreja, tuoleihin istuinpäällyksiä, tyynyjä
                                            –vain mielikuvitus on rajana!

-3. kerros: kiinteä (väli)silmukka, kaksi sil-
mukkaa yhteen silmukkaan, kiinteä sil-
mukka, kaksi yhteen jne.

-Lisää jokaisella seuraavalla kerroksella vä-
lisilmukoiden määrää yhdellä.

-Kun korin pohja on haluamasi kokoinen, 
on aika aloittaa reunat. Pystysuoran reu-
nan saat, kun virkkaat ensimmäisen reu-
nakerroksen silmukat pohjan silmukoiden 
takareunaan. Tästä jatka kerros kerroksel-
ta normaalisti virkaten, kunnes kori on ha-
luamasi korkuinen. 

-Voit vielä virkata koriin ketjusilmukoilla 
ripustuslenkin, jos haluat laittaa sen esi-
merkiksi kylpyhuoneen naulaan roikku-
maan kampakoriksi tms.

Oletko kuullut sanonnan ”jos sitä voi leikata, sitä voi 
virkata”? Pyöriikö vaatehyllyssäsi vanhoja teepaitoja, joita
et ehkä enää käytä? Tässäpä ohje, jolla voit varmistaa, että 
paidoista on vielä iloakin.

Teksti ja kuvat: Minna Jauhiainen

Uusien vaatteiden hankinta on tehty helpoksi. Halpavaateket-

juja on jokaisessa kauppakeskuksessa ja netin kautta saa tilattua 

vaatteita toiselta puolelta maapalloakin. Ylitsepursuava vaatetar-

jonta ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Sekä tekstiilien valmistus, 

että monesti vuodessa vaihtuvista mallistoista ylijäävät vaatteet 

ja yksityisiltä kotitalouksilta tuleva vaatejäte rasittavat ympä-

ristöä monin tavoin. Suomessakin heitetään vuosittain pois keski-

määrin 13 kiloa tekstiilejä henkilöä kohden! Tästä iso osa päätyy 

suoraan poltettavaksi jätteeksi. Luonnonvarojen kannalta olisi 

kuitenkin järkevämpää, että lumpuista tehtäisiin jotain uutta. 

Maailmalla onkin herätty kierrättämään tekstiilejä esimerkiksi 

uusien kankaiden materiaaliksi. Kelvottomaltakin tuntuva tekstiili 

soveltuu vielä moneksi, mm. autojen ja pesukoneiden eristysma-

teriaaliksi.

Mitä yksityistaloudet voisivat tehdä tekstiilijätteen vähentämi-

seksi? Ensinnäkin vaatteita ja tekstiilejä voi usein korjata, paikata 

ja uudistaa monin tavoin. Mieti omalla kohdallasi, tarvitseeko 

kaiken olla uutta, voiko kierrätettyäkin vaatetta harkita? Muista 

myös kierrättää omat pieneksi tai muuten turhaksi jääneet 

tekstiilit eteenpäin. Kuopiossa on useita itsepalvelukirpputo-

reja, joilla nämä voi muuttaa rahaksi. Monet vaateliikkeet kuten 

H&M, Lindex, KappAhl ja Finlayson ottavat vastaan pieniä määriä 

puhdasta, rikkinäistäkin vaatetta jatkojalostukseen. Ehyttä, käyt-

tökelpoista vaatetta ja kodintekstiilejä Kuopiossa vastaanottavat 

muun muassa Punaisen Ristin Kontti-myymälät, Tukevan kierrä-

tysmyymälä Elävä Kauppa ja Hope -yhdistys. Myös monet kris-

tilliset järjestöt kierrättävät vaatetta tarvitseville. Ensi- ja turvako-

teihin voi myös tarjota puhdasta ja käyttökelpoista vaatetta.

Kierrätä kuteesi!

Joistakin vaateliikkeistä voi  
saada vaatelahjoitusta vastaan pienen              

                 lahjakortin myymälään!

Teksti ja kuvat: Minna Jauhiainen

Tietovisan oikeat vastaukset:  
1. c) Aitta on ollut pystyssä jo 1930-luvulla 
2. c) Eeva Peltonen    3. c) vuonna 1934 
4. b) 1,1 km    5. a) Kroissantit 
6. a) 18 jäsentä      7. b) 107 opiskelijaa 
8. a) Tortti, käytetään pellavan kehräykseen 
9. c) Veistos, tekijänä Seppo Väänänen 
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