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VUODEN MITTAISET NAAMIAISET 

Kun ryhdyimme maaliskuussa 2021 kok-
kaamaan kasaan ideoita tämän vuoden 

Ingo -lehteen, oltiin Ingmanedulla pa-
kerrettu opintoja jo suunnilleen vuo-

den päivät vallitsevan koronapan-
demian aiheuttamien rajoitusten ja 
toimenpiteiden aallokossa. “Koete-

taan pitää koronajutut minimissä, ei 
niitä halua kukaan enää lehden ilmestyes-
sä muistella”, pähkäilin aloituspalaverissa 

ja sain vastaukseksi varovaista nyökyttelyä 
riviltä kasvomaskeja, joiden takana toimi-
tuksen muodostanut opiskelijaryhmä ajan 
kuvan mukaisesti lymysi.

Jossakin vaiheessa ajatus kuitenkin alkoi 
muuttua; niin vinksalleen kuin tuo vihe-

liäinen virus koko yhteiskunnan laittoikaan, alkoi 
lehden tekemisen edetessä hahmottua myös vallan 

toisenlainen tarina. Kun jutussa toisensa jälkeen haastateltavat 
eivät jääneetkään pandemiaa voivottelemaan vaan kertoilivat 
innoissaan uusista oppimistaan asioista, muodostuikin kuva 
siitä, että vaikka olosuhteet olisivat kuinka epätavallisia, oppimi-
sen ilo ja tekemisen tohina eivät sieltä minnekään olleet kadon-
neet. Korona-ajan koulun loppumattomien naamiaisten väellä 
kehittyminen taitaviksi alojensa ammattilaisiksi sujui aivan yhtä 
vahvasti kuin heidän maskittomilla edeltäjilläänkin.

Toki kummallinen vuosi vaati oppilaitoksen koko väeltä pal-
jon. Viruksen vaarallisuutta ei vähätelty ja ärsyttävän oloisetkin 
rajoitteet ja ohjeet otettiin kiitettävän tosissaan mistä osoituk-
sena oppilaitos sai viettää koko lukuvuoden lähiopetuksessa, 
olkoonkin että edelliskevään valtakunnallinen ohjeistus oli jo 
osoittanut, että tarvittaessa etäopetuskin rullaa mainiosti.

Annetaan siis tuon kutsumattoman viraalisen vieraamme hie-
man kurkkia myös tämän lehden juttujen lomassa. Mutta vain si-
vuosassa; päärooli lukuvuodessa 2020-2021 menee jälleen aher-
rukselle, oppimiselle ja iloiselle meiningille, jotka Ingmanedussa 
opiskelun ja työskentelyn vuosi toisensa jälkeen muodostavat. 
Naamareilla tai ilman.
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Touho

Hellurei!

Minut on luonut kuva- ja me-
diataiteen opiskelija Elina Au-
vinen. Elina sai tehtäväkseen 
suunnitella Ingmanedulle oman 
maskotin ja hänen ehdottamis-
ta vaihtoehdoista maskotiksi 
valikoitui iloisen lempeä lehmä. 
Idea lehmähahmosta maskottina 
syntyi koulun maaseutumaises-
ta ympäristöstä ja koulun ikku-
noistakin näkyvistä naapuruston 
lehmistä. Tulen  seikkailemaan 
erilaisissa koulun julkaisuissa ja 
mainoksissa. Hauskinta tässä on, 
että sain tehtäväksi toimia myös 
opiskelijan roolissa koulun eri 
aloilla.  TOUHOtan siis siellä  ja 
täällä.

Olen uusi täällä, nimeni on
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Oppivelvollisuuden laajeneminen lisää 
kouluissa opintojen ohjausta ja tukea, 
jotta jokainen nuori löytää sopivan 
opiskelupaikan. Uudistuksen tavoit-
teena on vahvistaa koulutus- ja osaa-
mistasoa eri koulutusasteilla, vähentää 
oppimiseroja, kasvattaa koulutuksel-
lista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
sekä lasten ja nuorten hyvinvointia. 
Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori 
täyttää 18 vuotta tai kun hän ennen 
tätä suorittaa toisen asteen tutkinnon 
(ylioppilastutkinto tai ammatillinen 
tutkinto).

Lue lisää osoitteesta minedu.fi/oppi-
velvollisuuden-laajentaminen

OPPIVELVOLLISUUS UUDISTUU
Uusi oppivelvollisuuslaki astuu voi-
maan 1.8.2021 laajentaen oppivel-
vollisuuden keston 18 ikävuoteen. 
Lisäksi toisen asteen koulutuksesta tu-
lee maksutonta laajennetun oppivel-
vollisuuden piiriin kuuluvalle opiskeli-
jalle. Ilmaisia ovat myös koulumatkat, 
joiden pituus on yli 7 kilometriä. Uu-
distus astuu voimaan asteittain, koski-
en aluksi vuonna 2021 peruskoulun 9. 
luokalla olevia nuoria.

Uudistus tarkoittaa, että alle 18-vuo-
tiaalla on velvollisuus hakea toisen 
asteen koulutukseen, nivelvaiheen 
koulutukseen tai muuhun oppivelvol-
lisuuden piiriin kuuluvaan koulutuk-
seen. 

ANU TIRKKONEN 
vaatetusala

Kiinnostus tuli harras-
tusten kautta, harras-
tan cosplayta. Innostus 
vaatteiden tekemiseen 
lähti sitä kautta.

JARMO JUMPPONEN 
puusepänala

Olen käsistä taitava ja 
haluan oppia uutta. 
Olen tehnyt tätä työtä 
ennen kuin tänne tulin 
ja halusin oppia lisää. 

EETU VEHNIÄINEN 
media-ala

Taide kiinnostaa kai-
kin puolin. Media-alal-
le halusin varsinkin sen 
takia, kun kaikenlainen 
videoeditointi ja eloku-
van teko kiinnostaa tosi 
paljon. Tykästyin, kun 
otin kavereista kuvia ja 
mietin, että voisin lähteä 
tällaista opiskelemaan. 
Tämä on aika kivaa 
hommaa. 

MIKA ANTIKAINEN 
kuvallinen ilmaisu, 
valokuvaus

Haluan oppia valoku-
vaajana lisää ja kehittyä 
siinä. Olen harrastanut 
valokuvausta jonkun 
verran. Kohti haaveita ja 
unelmia.

RONI SAASTAMOINEN 
kuvallinen ilmaisu, 
kuva- ja mediataide

Kuva-taide oli niin pit-
kään ainut kiinnostuk-
senaihe, että en muual-
lekaan voinut mennä. 
Alavalinta oli aika itses-
täänselvyys. 

HAASTATTELUT JA KUVAT 
Emma Laitinen, Simo Räsänen, 
Topias Tyllinen

Miksi hait kulttuurialalle?

Seuraava yhteishaku järjeste-
tään keväällä 2022 ja opinnot 
alkavat syksyllä 2022. Sinun 
kannattaa hakea yhteishaussa, 
jos:

 ► olet suorittanut peruskoulun tai 
lukion, mutta sinulla ei ole amma-
tillista tai korkeakoulututkintoa.

 ► lukio-opintosi tai ammatilliset 
opintosi ovat kesken ja haluat 
vaihtaa alaa.

Jatkuva haku järjestetään va-
paille opiskelupaikoille luku-
vuoden aikana. Nettisivuiltam-
me koulutuskalenterista löydät 
opinnot, joihin haku on käyn-
nissä.

Jatkuvassa haussa voi hakea 
kuka tahansa, joka haluaa hank-
kia ammatillisen tutkinnon tai 
kehittää ammatillista osaamis-
taan. Sinun kannattaa hakeu-
tua koulutukseen jatkuvan haun 
kautta erityisesti, jos:

 ► olet aiemmin suorittanut toisen 
asteen tutkinnon tai korkeakoulu-
tutkinnon.

 ► haluat suorittaa ammatillisen pe-
rustutkinnon osia (ei koko tutkin-
toa).

 ► et saanut opiskelupaikkaa yhteis-
haussa.

 ► haluat opiskelemaan poikkeavana 
lukuvuoden ajankohtana.

HAKEMINEN INGMANEDULLE
Ingmanedulle voit hakea opiskelemaan joko Yhteishaun tai 
Jatkuvan haun kautta.

Ingmanedussa voit opiskella 
seuraavia aloja:

Media-ala

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pe-
rustutkinto, audiovisuaalisen viestin-
nän osaamisala.

Kuvallinen ilmaisu

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pe-
rustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaa-
misala (graafinen suunnittelu, kuva- ja 
mediataide, valokuvaus).

Tekstiiliala

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto 
(designtekstiilien valmistus ja sisustus-
suunnittelu) ja Taideteollisuusalan pe-
rustutkinto, käsityön ohjaustoiminnan 
osaamisala.

Vaatetusala

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto 
(vaatteiden suunnittelu ja valmistus).

Puusepänala

Taideteollisuusalan perustutkinto, 
puusepänalan osaamisala ja Puuteolli-
suuden perustutkinto, puusepänteolli-
suuden osaamisala.
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mmatillisen erityisope-
tuksen tarkoituksena 
on tarjota yhdenvertai-
set koulutusmahdolli-
suudet ja tasa-arvoiset 
elämisen mahdollisuu-
det tukea tarvitseville 

opiskelijoille. Tavoitteena on rakentaa 
turvallinen ja esteetön oppimisympä-
ristö, jolla pienennetään syrjäytymisen 
riskiä ja lisätään osallisuuden koke-
muksia. Tärkeä osa tavoitetta on, että 
erityisen tuen avulla opiskelija saa-
vuttaa ammatillisen pätevyyden, joka 
mahdollistaa työllistymisen. 

Ingmanedussa työskentelevän laa-
ja-alaisen erityisopettaja Anu Väns-
kän työpäivät koostuvat opettamises-
ta, ennakoinnista, ennaltaehkäisystä, 
konsultoinnista ja yhteistyöstä. Anun 
työssä tärkeää on opiskelijoiden autta-
minen ja valmentaminen. “Erityisopet-
tajuus on kutsumusammattini ja se 
näkyy kaikessa tekemisessä työssä ja 
vapaa-ajalla.” Anu kertoo. Ammatilli-
nen erityisopettaja Tuula Hara puoles-
taan kertoo työnkuvansa keskittyvän 
ammatillisten aineiden ohjaukseen, 
erityiseen tukeen ja muihin tukimuo-
toihin, jotka suunnitellaan yksilöllisesti. 
 

Ammatillisen erityisopetuksen 
tuen sisältö eroaa peruskoulusta 

Peruskoulussa on käytössä kolmi-
portainen tuki: yleinen, tehostettu ja 
erityinen tuki. Ammatillisessa kou-
lutuksessa tuen sisältö on kuitenkin 
erilainen – Ingmanedussa jokaiselle 
opiskelijalle tehdään henkilökohtainen 
osaamisen kehittämissuunnitelma eli 
HOKS. HOKSissa suunnitellaan opis-
kelijan uuden osaamisen hankkimisen 

sisällöt ja tavat sekä ohjauksen ja tuen 
toimet. Ingmanedun erityisopetuk-
sessa pyritään siihen, että opiskelijan 
oppimisvaikeuksien ja elämäntilan-
teeseen liittyvien vaikeuksien tunnis-
tamiseksi löytyy riittävästi menetelmiä 
ja asiantuntemusta. Tavoitteena ovat 
myös esteettömät oppimis- ja toimin-
taympäristöt sekä opettajien ja hen-
kilökunnan osaaminen erityistä tukea 
tarvitsevien opiskelijoiden yksilölliseen 
ohjaamiseen ja yksilöllisten opintopol-
kujen suunnitteluun sekä niiden jous-
tavaan toteuttamiseen.  

Ingmanedussa ei ole erityisluokkia 
kuten esimerkiksi peruskoulussa. Ing-
manedun erityinen tuki ei myöskään 
vastaa ammatillisen erityisoppilai-
toksen tuen sisältöä. Erityistä tukea 
tarvitsevan opiskelijan ammatillinen 
koulutus järjestetään ensisijaisesti 
ammatillisissa oppilaitoksissa yhdessä 
muiden opiskelijoiden kanssa. Ope-
tuksen suunnittelussa, toteutuksessa 
ja oppimisen arvioinnissa käytetään 
erilaisia menetelmiä, jotka tukevat 
erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan 
oppimista. Erityisopetuksessa käy-
tettävät menetelmät voivat liittyä 
ryhmätilanteisiin, henkilökohtaiseen 
ohjaukseen sekä oppimiseen työpai-
kalla. Lisäksi opiskelijalla on mahdol-
lisuus tauottaa työskentelyään omien 

tarpeidensa mukaisesti. Tukitoimia ja 
tukimuotoja on erilaisia ja ne suunni-
tellaan yksilöllisesti.  

Erityisopetus ei ole vain erityisopetta-
jan tekemää työtä, vaan kaikki opet-
tajat toteuttavat sitä. Myös aineen-
opettaja pystyy antamaan tukea 
erityisen tuen opiskelijalle. Joskus 
ryhmä voi kuitenkin olla iso ja ope-
tuksessa on vaikea keskittyä tai opis-
kella – tällöin erityisopettaja ja opis-
kelija voivat opiskella uuden asian 
rauhallisemmassa työskentely-ympä-
ristössä, jonka jälkeen opiskelija voi 
siirtyä takaisin muun ryhmän mukaan.  

Jokaisella on oikeus tukeen 

Opiskelijalla on oikeus erityiseen 
tukeen silloin, jos hän esimerkiksi 
oppimisvaikeuden, vamman tai sai-
rauden vuoksi tarvitsee pitkäaikaista ja 
säännöllistä tukea opintojen edistämi-
seen. Ei kuitenkaan tule unohtaa, että 
Ingmanedussa jokaisella on oikeus 
ohjaukseen ja tukeen; erityisopetta-
jan palveluihin ei tarvitse olla erityi-
sen tuen päätöstä, vaan ohjausta on 
oikeus saada heti kun sitä tarvitsee. 
Erityisopettajalle voi varata ajan ja 
tukea voi saada äkilliseenkin tilantee-
seen. Tällaisissa tilanteissa opiskelija 
voi saada erityistä tukea, ohjausta ja 
palvelua – siitä ei vain tehdä erityisen 
tuen päätöstä. 

Yhteistyötä tehdään jatkuvasti oppi-
laitoksessa ja myös oppilaitoksen 
ulkopuolisten verkostojen kuten eri-
koissairaanhoidon kanssa, koska tukea 
tarvitsevan opiskelijan kuntoutus vaa-
tii monialaista yhteistyötä ja opiske-
lu on vain osa kokonaiskuntoutusta. 

yksilöllinen opintopolku

A

Ingmanedussa 
jokaisella on oikeus 

ohjaukseen ja 
tukeen.

Ammatillisen koulutuksen erityinen tuki järjestetään ja suunnitellaan opiskelijan yksilöllisten tarpeiden, 
tavoitteiden ja valmiuksien mukaan huomioiden opiskelijan vahvuudet. Tuki ei keskity ainoastaan opin-
toihin, vaan opiskelija saa tukea myös elämänhallintataidoissa ja arjen askareissa, jotka auttavat työelä-
mään siirtymistä. 

TEKSTI ja KUVAT Annu Rautiainen

on jokaisen oikeus

Ingmanedun eri-
tyisopettajien Tuula 
Haran (vas.) ja Anu 
Vänskän työpäivät 
ovat monipuolisia.

Erityisopetuksen tiimi 
yhdessä opettajan kanssa

• vastaavat erityisen tuen järjestämisestä 
koskevan suunnitelman päivittämisestä 
• vastaavat erityisen tuen kehittämisestä 
• vastaavat opiskelijoiden erityisen tuen 
kartoituksesta yhdessä HOKS-ohjaajan 
ja opiskeluhuollon kanssa 
• tiedottavat, perehdyttävät, tukevat ja 
konsultoivat opettajia erityistä tukea tar-
vitsevien opiskelijoiden tuen tarpeista 
• pitävät tarvittaessa yhteyttä alaikäisten 
erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden 
huoltajiin 
• tekevät yhteistyötä opiskelijan koko-
naiskuntoutuksesta vastaavien tahojen 
kanssa ja tarvittaessa laativat lausuntoja 
esim. kuntoutussuunnitelmia varten 

• toimii erityisopetuksen tukena 
• on apuna oppimisvaikeuksien kartoit-
tamisessa ja tarvittavan taustatiedon 
hankkimisessa 
• osallistuu erityistä tukea tarvitsevan 
opiskelijan kokonaiskuntoutukseen 
asiantuntijoina 
• konsultoi opetushenkilöstöä tarvittaes-
sa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan 
opintojen sujumiseksi ja valmistumisen 
varmistamiseksi

Opiskeluhuolto 

Anu Vänskä nauttii
työstään erityisopettajana.
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Uudet mahdollisuudet
TEKSTI Annu Rautiainen KUVAT Anna Ahonen ja Henna Partanen

Tammikuussa 2020 alkoi uusi vaihe 
elämässäni; media-alan opinnot Ing-
manedussa. Vain muutaman kuu-
kauden kuluttua Suomessa siirryttiin 
valtakunnallisesti etäopetukseen. Ing-
manedussa etäopetus tulisi jatkumaan 
loppukevään ajan.

20. maaliskuuta istun kotisohvalla läp-
päri sylissäni odottamassa Teams-ko-
kouksen alkua. Käytännönläheinen 
elokuvatuotannon kurssi on alkamas-
sa. Kello on 8.40 ja huomaan Teamsin 
keskusteluikkunassa viestin opetta-
jalta: “Perjantaiaamuna klo 9.00 on 
suuri hetki ja AV-tuotannon etäopinnot 
aloitetaan täällä Teamsissa. Aloitetaan 
opiskelemalla tämän käyttöä. Tervetu-
loa kaikille.”

Päivät alkoivat yhteisellä etäkokouk-
sella opettajan ja muiden opiskeli-
joiden kanssa. Ryhmätyöskentelyä ei 
päästy järjestämään poikkeusoloista 
johtuen, joten sovimme luokkakave-
rini kanssa, että tulisimme tekemään 
videokuvauksen harjoitustyöt kahden 
henkilön tiiminä. Mukavaa vaihtele-
vuutta arkeen toi, että joinain päivinä 
opiskelimme kotonani kaupungis-
sa ja toisina päivinä hänen luonaan 
maaseudulla. Kotiemme välissä oli 60 
kilometriä metsämaisemin kehystet-
tyä asfalttitietä ja muutama kilomet-
ri luonnon äärelle johtavaa, peltojen 

halki kulkevaa hiekkatietä. Matkat 
maalle ja takaisin kaupunkiin taittui-
vat mukavasti nelirenkaisella kulku-
neuvollani. Keväinen auringonpaiste 
ja radiosta soiva mukaansatempaava 
musiikki virkistivät mielen uuteen päi-
vään. Tuolloin vain tiesi että päivästä 
oli tulossa hyvä.

Luonto on lähellä sydäntäni. Oli rau-
hoittavaa ja avartavaa päästä kaupun-
gin vilinästä uuteen paikkaan luonnon 
äänien ympäröiväksi. Koulupäivän 
aikana oli häkellyttävää huomata ikku-
nasta pellolla keskenään keskustelevia 
kurkia ja sinisen taivaan halki lentäviä 
joutsenia. Harjoitustöiden tarinoita ja 
juonia suunnitellessa ideat kukkivat. 
Toisinaan ajatuksia syntyi niin paljon, 
että niitä täytyi kirjoittaa paperille 
ylös ja lopuksi valita paras, mitä läh-
dettäisiin toteuttamaan. Väitän, että 
työskentely-ympäristöllä oli merkitys-
tä onnistuneeseen tiimityöskentelyyn. 
Onnistunut tiimityöskentely taas toi 
tunteen, että kaikki on mahdollista ja 
parhaat ideat syntyvät ajatusten — 
toisin sanoen voimien yhdistämisestä.

Minulle etäopiskelu ei ollut hullumpaa. 
Se opetti koulupäivien suunnittelun 
merkityksen ja kehitti itseohjautuvuus-
taitoja. Etäkokouksissa ja opiskelussa 
oli positiivista energiaa korona-ajan 
tuomasta epävarmuudesta huolimatta 

—  eikä tule unohtaa videopuhelun tai 
puhelinsoiton päässä ollutta opettajan 
tukea. Videoprojektit olivat antoisia; 
teimme luokkakaverini kanssa näyt-
tötyönä opasvideon, kuinka viettää 
rantalomaa kotioloissa. Ajatus syntyi 
poikkeusajasta, mutta miksipä ranta-
loman kaltaista irtiottoa ei voisi tehdä 
muulloinkin. Kodista voi tehdä oman 
valtakunnan, jolloin vain mielikuvitus 
on rajana. 

Etäopiskelu ei ole kuitenkaan pelkäs-
tään iloa ja inspiroitumista. Se vaatii 
meiltä jokaiselta paljon — niin opetta-
jalta kuin opiskelijalta. Maailmanlaajui-
nen poikkeustilanne muutti arkeamme 
ja keinot täytyi keksiä nopeasti, jotta 
voisimme jatkaa opiskelua. Sen sijaan 
että pitäisimme etäopiskelua täysin 
kielteisenä asiana, voisimme ajatel-
la sen mahdollisuutena uudenlaiselle 
oppimiselle ja lisämausteena lähiope-
tukselle. Voimme antaa palautetta ja 
olla osana kehittämässä toimintatapo-
ja, jotta etäopetus voisi olla yhtä laa-
dukasta kuin lähiopetus. Kuten muut-
kin opiskelumuodot, myös etäopiskelu 
voi opettaa meille uusia näkökulmia 
ja tapoja nähdä sekä tehdä asioita. 
Uskon että tulemme tarvitsemaan etä-
työskentelytaitoja tulevaisuudessa. 

Keväällä 2020 kaikki Suomen perus-
koulut ja ammatilliset oppilaitokset 
suljettiin ja opiskelijat siirtyivät etä-
opetukseen. Ingmanedussa lähiope-
tukseen palattiin elokuussa 2020, eikä 
etäopetukseen ole toistaiseksi tarvin-
nut palata. 

Ingmanedun rehtori Irma Tikkanen 
kertoo, että oppilaitoksessa on sel-
vitty hienosti yli vuoden kestäneestä 
korona-ajasta. Keväällä 2020 etäope-
tukseen siirtyminen tapahtui ketteräs-
ti; Ingmanedussa onnistuttiin turvaa-
maan pian valmistuvien opiskelijoiden 
lähiopetus pienryhmissä sekä saa-

tiin mahdollistettua tietokoneiden ja 
oheislaitteiden lainaaminen opiskeli-
joille etäopetuksen ajaksi. Rehtori kiit-
telee kuinka vastuullisesti opiskelijat ja 
henkilöstö ovat toimineet ja noudatta-
neet annettuja ohjeita, suosituksia ja 
rajoituksia, joita on edelleen tärkeää 
noudattaa.

Ingmanedussa on järjestetty Maskien 
jako –kampanja yhteistyössä opiske-
lijakunnan ja Siilinjärven seurakunnan 
diakoniatyön kanssa. Tapahtumas-
sa on jaettu ilmaisia maskeja koulun 
opiskelijoille.

Ingmanedussa on selvitty korona-ajasta onnistuneesti

Koulukummi Auli Kela pyöräyttä-
mässä onnenpyörää Ingmanedun 
kasvomaskien jakotempauksessa.

kolumniErityistä tukea tarvitsevan opiskelijan 
siirtymistä koulutuksesta työelämään 
edistetään ja tuetaan yhteistyössä 
opiskelijan kokonaiskuntoutukses-
ta vastaavien toimijoiden kanssa.  

Ennaltaehkäisy on tärkeää 

Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttumi-
nen estävät haasteiden ja ongelmien 
ilmaantumista tai niiden kasaantumis-
ta. Ennaltaehkäisyn toimenpiteet liitty-
vät muun muassa vuorovaikutukseen, 
oppimisympäristöön, toimintatapoi-
hin ja oppimateriaaleihin. Opiskelijan 
on hyvä ottaa tuen tarve puheeksi jo 
ensimmäisessä HOKS-keskustelussa 
tai opintojen aikana, kun hän kokee 
opinnoissa hankaluutta tai vaikeuk-
sia. Opintojen alkaessa opiskelija voi 
tuoda mukanaan esimerkiksi psyko-
login lausunnon tai lukitestituloksen. 
Jos lausuntoja ei ole, opiskelija voi 
varata ajan eri-
tyisopettajal le 
tai opiskeluhuol-
tohenkilöstölle 
– tällöin tuke-
minen voidaan 
aloittaa heti. Anu 
Vänskä korostaa, 

On todella 
tärkeää löytää 

opiskelijan 
vahvuudet.

vät opiskelijoiden mieleen ja kantavat 
heitä omalla elämän polullaan pitkälle 
tulevaisuuteen. Ei voi tietää millaisissa 
tarinoissa on mukana ja miten tarinat 
elävät elämäänsä sukupolvelta toiselle. 
Toisinaan kuitenkin saa näistä tarinois-
ta tiedonmurusia ja ne koskettavat. 
Jokainen ääneen lausuttu tai korttiin 
kirjoitettu kiitos palkitsee ja tekee 
oman työn arvokkaaksi ja merkityksel-
liseksi.  

Tuula Haran mielestä parasta hänen 
työssään on nuorten ihmisten kohtaa-
minen, auttaminen sekä oppimisen ja 
taidon kehittymisen seuraaminen. 

Vaikka työssä on myös haasteita, 
kuten ihmisten välisessä vuorovaiku-
tuksessa syntyvät väärinymmärrykset, 
niin Anu lisää vielä työn parhaaksi 
puoleksi opiskelijoiden onnistumiset. 
“Tuntuu aina erityisen hyvältä, kun 
koittaa se päivä, että opiskelija valmis-
tuu ammattiin. Hyvin usein tilanteet 
menevät tunteisiin eikä kyyneliltä voi 
välttyä” hän kertoo. “Minulle erityisyys 
on voimavara ja vahvuus sekä mah-
dollisuus nähdä maailma toisenlaisin 
silmin” Anu jatkaa.

kiitos

että opiskelijalla itsellään ei tarvitse 
olla ratkaisuja; ei edes tarvitse tietää 
mistä puhuisi tai miten puhuisi. Avun 
tai jutteluseuran saamiseen riittää yksi 
Wilma-viesti, jonka jälkeen mietitään 
yhdessä, kuinka jatketaan. Ratkaisut 
ovat aina yksilöllisiä. Anu ajattelee, että 
erityistä tukea kuuluu toteuttaa yksilön 
vahvuuksien kautta. On todella tärkeää 
löytää opiskelijan vahvuudet, jotta 
opintopolkua suunnitellaan ja tuetaan 
vahvuuksien suuntaan. Vahvuuksien 
tunnistaminen vaikuttaa itsetuntoon ja 
ammatilliseen identiteettiin, sen kehit-
tämiseen ja ihmisenä kasvamiseen.  
 

Äänen lausuttu tai korttiin 
kirjoitettu kiitos palkitsee 

Anu kertoo, että parasta hänen työs-
sään on yllätyksellisyys; välttämättä 
ei koskaan saa tietää, millaiset kes-
kustelut tai mitkä lausutut sanat jää-

Opiskeluvalmiuksia 
tukevia opintoja 
Ingmanedussa

OPVA-opinnot 
suunnitellaan 

aina yksilöllisesti 
opiskelijan tarpei-

den mukaisesti.
Jere Asikainen

Jokaisella opiskelijalla on oikeus saada 
tarvitsemaansa tukea ja ohjausta opin-
toihinsa. Kun opiskelijan perustaidot 
eivät riitä opinnoissa selviämiseen ja 
tutkinnon suorittamiseen, oppilaitos 
voi tarjota opiskeluvalmiuksia tukevia 
opintoja, joiden avulla opiskelija vah-
vistaa valmiuksiaan. 

Opiskeluvalmiuksia tukevat opin-
not (OPVA) alkoivat Ingmanedus-
sa alkuvuonna 2021. Ingmanedussa 
OPVA-opintoja opettava Jere Asikai-
nen kertoo, että OPVA-opinnot voivat 
sisältää esimerkiksi matematiikkaa, 
äidinkieltä ja tietotekniikkaa. Opiskelija 
voi saada tukea myös opiskelutaitojen 
ja elämänhallinnan kehittämiseen. Jere 
lisää, että OPVA-opinnot suunnitellaan 
aina yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden 
mukaisesti ja kirjataan henkilökohtai-
seen osaamisen kehittämissuunnitel-
maan eli HOKSiin. Opiskeluryhmän 
koko on myös tavallista pienempi.
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Puusepän työtehtäviin kuuluu eri-
laisten puutuotteiden ja kalusteiden 
valmistus asiakkaan toiveiden ja pii-
rustusten mukaan. Työt vaihtelevat 
sarjatyönä valmistettavien tuotteiden 
valmistuksesta aina vaativien yksit-
täiskappaleiden suunnitteluun ja valm-
istukseen. Puusepät voivat työsken-
nellä pienessä puusepänverstaassa tai 
puusepäntehtaassa. Puusepät tekevät 
myös rakennusten sisustuksiin vaativia 
puutöitä ja kiintokalusteita. 

Ingmanedussa voi opiskella puusepäk-
si taideteollisuusalan tai puusepän-
teollisuuden perustutkinnossa. Matti 
kertoo, että opiskelijat oppivat asia-
kaslähtöisyyttä, materiaalien hallintaa 
ja erilaisia rakenneratkaisuja. Opiske-
lijoiden tulisi olla kiinnostuneita tek-
niikasta ja motivoituneita oppimaan 

uutta. Puusepät tarvitsevat työssään 
myös matematiikkaa, jonka osaamisen 
merkitys avautuu käytännön töissä. 
Kielitaidosta on etua, kun harjoitustöi-
tä varten haetaan tietoa. 

Puualan tiloista löytyvät puusepän pe-
ruskoneet, kuten sahat, höylät, porat 
ja jyrsimet. Niillä voidaan valmistaa 
kaikenlaisia huonekaluja ja puuesinei-
tä. Lisäksi käytössä on tietokoneohjel-
moitavia CNC-koneita sekä reunalis-
toitus- ja  puuviilujen prässäyskoneita. 
Maalaamosta löytyvät maaliruiskut, 
joilla voidaan ruiskuttaa maalia ja lak-
kaa puunpintaan. Koneiden ja laittei-
den käyttöä opetellaan töitä tehden 
oppilaitoksessa ja työpaikoilla. 

Harjoitustyöt voivat olla osittain val-
miiksi suunniteltuja. Opiskelijat saavat 

työpiirustukset, joiden mukaan tuote 
valmistetaan tai osa asioista jätetään 
heidän itsensä ratkaistaviksi. Harjoitus-
töissä opiskelijat pääsevät valitsemaan 
värejä ja materiaaleja, sekä suunnit-
telemaan rakenteita ja liitoksia. Matin 
mukaan ongelmanratkaisukyky on tär-
keä osa puusepän työtä, sillä monista 
asioista päättää tekijä itse. Puualalla 
myös työturvallisuus on tärkeä seikka; 
opettajat ohjeistavat koneiden ja lait-
teiden käyttämisessä ja oikeissa työ-
otteissa seuraamalla samalla jatkuvasti 
työskentelyn turvallisuutta. 

Aleksandr Beregov työstää kelloa Timo Hirvonen hioo kaappien ovia

Gerald Herzog käyttää pyörösahaa

Oppia haetaan myös työpaikoilta; 
opiskelija pääsee harjoittelemaan 
työnhakua ottamalla itse yhteyttä hän-
tä kiinnostavaan yritykseen ja sopimal-

Opiskelu puualalla on käytännönläheistä, sillä puusepän ammattiin opitaan tekemisen kautta. 
Opiskelijat valmistavat erilaisia harjoitustöitä, joissa käytäntö ja teoria nivoutuvat yhteen.
Kävimme haastattelemassa yhtä Ingmanedun puusepänalan opettajista, Matti Pohjannoroa. 

TEKSTI Emma Korhonen ja Henna Partanen KUVAT Henna Kokkonen

Ongelmanratkaisu- 
kyky on tärkeä osa

puusepän työtä.

Innostus tekemiseen ja 
uuden oppimiseen on 

tärkeää luovalla alalla.

la työpaikalla tapahtuvasta osaamisen 
hankkimisesta. Tarvittaessa opettajat 
auttavat löytämään sopivan paikan 
koulun verkostojen kautta. Omasta 
portfoliosta on hyötyä työnhaussa, sil-
lä sen avulla voi näyttää työnantajalle 
mitä osaa tehdä. Työssäoppimisen kes-
to on tavallisesti puolestatoista kuu-
kaudesta kahteen kuukauteen. Opis-
kelijat voivat harjoitella monenlaisissa 
yrityksissä, kuten puusepäntehtaissa, 
kalusteidenvalmistuksessa tai myynti-
tehtävissä, Matti listaa. 

Kiinnostus tekniikkaan
on eduksi

Puuseppä osaa lukea
työpiirustuksia

Opinnot avaavat
monia mahdollisuuksia
Opinnot antavat valmiudet puusep-
pänä toimimiseen. Opintopolun voi 
suunnitella esimerkiksi sen mukaan, 
haluaako työllistyä tehdasmaiseen työ-
hön vai pienimuotoisempaan tilaus-
töiden valmistamiseen. Puuseppä voi 
työskennellä myös myyjänä, yrittäjänä, 
lavastajana ja ohjaajana työpajoissa, 
mahdollisuuksia on monia. Perustut-
kinto antaa jatko-opintokelpoisuu-
den ammattikorkeakouluihin ja yli-
opistoihin, jolloin opiskelua voi jatkaa 
esimerkiksi muotoilun tai insinöörin 

opintojen parissa. Työn ohella on myös 
mahdollista suorittaa ammattitutkinto 
tai erikoisammattitutkinto. 

Hakijoiden olisi hyvä tietää, että innos-
tus tekemiseen ja uuden oppimiseen 
on tärkeää luovalla alalla, Matti ker-

too. Uskallus haastaa itseään on myös 
eduksi, sillä omalta mukavuusalueelta 
poistuminen on usein opettavaista. 
Hakijalta ei edellytetä aiempaa osaa-
mista alalta, vaan tarvittavat perus-
taidot opetellaan opintojen alkaessa. 
Tavallinen koulupäivä koostuu päivän 
töiden suunnittelusta, työskentelystä 
projektien parissa, vuorovaikutuksesta 
muiden opiskelijoiden kanssa ja teori-
an opiskelusta yhdessä. 

Opiskelija Joonas Berg kertoo, että Ingmanedulla on hyvä ilmapiiri. Hän 
tekee parhaillaan kaapistoa kuopiolaiselle Kantele-musiikkileikkikoulul-
le. Työn tekeminen alkoi asiakkaan toiveiden kartoituksella ja huolellisella 
suunnittelulla. Kaapistosta tulee suuri, sillä sinne täytyy mahtua esimerkik-
si soittimia ja kirjoja. Projekti alkoi marraskuussa ja työn on tarkoitus 
valmistua toukokuun aikana. Joonaksen mielestä 
projekti on ollut mielenkiintoinen; hän on työn 
ohessa päässyt opettelemaan uusien laitteiden 
käyttöä sekä asiakaslähtöisyyttä. Joonas in-
nostui puutöistä jo peruskoulussa ja päätti 
hakea opiskelemaan Ingmanedulle, puu-
sepän opinnot hän aloitti syksyllä 2019. 
Tulevaisuudessa hän haaveilee firman pe-
rustamisesta yhdessä kaverinsa kanssa, sekä 
talon rakentamisesta Lappiin. 

Kipinä puutöihin toi Ingmanedulle  

Puusepän työhön   opitaan tekemällä
Opiskelijoiden tekemiä puuesineitä

Harjoitustyönä
rakennettuja jakkaroita
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Kaarina Peräsalmi toimii projektinjohtajana maahanmuuttajat hankkeessa Ingmanedulla. Hän pää-
tyi työskentelemään hankkeen parissa syksyllä 2020, jolloin hän alkoi suunnittelemaan hankkeen 
toteutumista oppilaitoksessa sekä informoimaan opiskelijoita. Kaarina myös opettaa maahanmuuttajia 

vaatetuspuolella muutaman muun opettajan lisäksi. 

Innokasta opiskelijaa

Maahanmuuttajien opinnot ovat osa 
Ammattiosaajat maailmalta - moni-
naistuva työelämä -hanketta. Savon 
ammattiopisto on hankkeen päätoi-
mija, ja Ingmanedu sekä Ylä-Savon 
ammattiopisto ovat mukana osatoimi-
joina. Kaarina kertoo, että tällä hetkel-
lä ollaan rakentamassa sivustoa, josta 
olisi löydettävissä kaikki tarvittava tie-
to hankkeeseen liittyen. Hanke alkoi 
vuoden 2020 alussa, ja on toiminnassa 
ainakin vuoden 2022 loppuun saak-
ka. Kaarina sanoo, että koska koko 
hanke on niin uusi juttu, on siinä vielä 
paljon opittavaa käytäntöjen kanssa, 
esimerkiksi maahanmuuttajien kanssa 
opiskelusta ja työskentelystä. Hän kui-
tenkin uskoo, että tarve hankkeelle on 
suuri, sillä maahanmuuttajien työllis-
tyminen ilman koulutusta tai suomen 
kieltä on haastavaa. 

Markkinoinnin avulla saatiin kasaan 
opiskelijaryhmä, joka aloitti opinnot 
Ingmanedulla tammikuussa 2021. 

Maahanmuuttajaopiskelijoita on vaa-
tetuspuolella seitsemän, sekä puupuo-
lella kaksi. Opiskelijoiden on tarkoitus 
suorittaa koko tutkinto, mutta heillä 
on myös mahdollisuus suorittaa vain 
y k s i t t ä i s i ä 
tutkinnono-
sia. Opinto-
jen pituus on 
kolme vuot-
ta, mutta 
voivat myös henkilöstä riippuen kestää 
vähemmän tai jatkua pidempään. ”Toi-
veena olisi, että kaikki valmistuisivat, 
mutta myös se, että he pääsisivät tätä 
kautta töihin”, Kaarina kertoo. 

Osalla opiskelijoista on hyvinkin pal-
jon ammatillista taustaa. Haasteena on 
suomen kieli, ja sitä pitää harjoitella 
muun muassa työelämää varten. Kai-
kilta löytyy kuitenkin jonkinlainen suo-
men kielen osaaminen ja tärkeää on, 
että suomen kielen opinnot kulkevat 
mukana koko ajan, kuin myös ammat-
tisanaston kartuttaminen. Muita haas-
teita ei kuitenkaan ole tullut vastaan. 

”Hyvin on aktiivista porukkaa ja jos 
opiskelijat saisivat valita, he vain om-
pelisivat”, Kaarina hymyilee. Kaarinan 
opettamat vaatetuspuolen ryhmäläiset 
ovat innokkaita oppimaan ja kovia te-

kemään. ”Aa-
mulla kouluun 
tullessa heillä 
voi olla muu-
tama kotona 
illalla leikat-

tu vaate mukana ja vähän jo laitettu 
harsinlankoja”, Kaarina kertoo. Hänen 
mielestään yksi tärkeimmistä asioista 
opiskelemisessa on se, että opiskeli-
ja tykkää ja on kiinnostunut siitä mitä 
tekee. 

Kun kyseessä on tällainen hanke, on 
mahdollisuus tulkkauspalvelujen käyt-
töön tärkeää. Käytännössä se toimii 
niin, että tulkkausta tarvitseva soittaa 
käännös- ja tulkkauspalveluja tuot-
tavaan Tultraan ja varaa tulkin tarvit-
semalleen ajalle. Palveluja voidaan 

TEKSTI JA KUVAT Natalia Kekkonen ja Henna Partanen

selitys maahanmuuttaja opiskelijalle 
tutulla kielellä. Opiskeluissa hyödynne-
tään myös digitaalisia alustoja kuten 
Teams -sovellusta, jonka käyttöön 
ryhmä on saanut tarvittavat tie-
dot ja taidot opintojen alussa. 

Kaarina toivoo jatkoa ajatellen, 
että Ingmanedulle tulisi lisää 
maahanmuuttajaopiskelijoi-
ta. Hän toivoo, että positiivinen 
sana koulutuksesta leviää, jolloin 
mahdolliset opiskelijat rohkaistuisivat 
hakeutumaan kouluun ja opetuksen 
pariin. 

 

Kiinnostus kulttuurialaan on saanut 
maahanmuuttajat hakemaan hank-
keen kautta opiskelijoiksi Ingman-
edulle. TE-toimisto kertoi koulutus-
hankkeesta Wiam Slaypille. Hän 
pitää ompelusta, joten ala oli hänelle 
sopiva. Ribwar Shkur ja Faisalghazi 
Malk taas kuulivat hankkeesta olles-
saan Kajaanin vastaanottokeskuksessa, 
kun yksi puupuolen opettajista, Mat-
ti Pohjannoro, oli tullut kertomaan 
hankkeesta ja opinnoista. Aiempaa ko-
kemusta kummallakaan ei alasta ollut, 
vain kiinnostus puutöitä kohtaan. 
 
Kaikki kolme ovat pitäneet opinnois-
taan. Wiam kertoo pitävänsä vaattei-
den ompelusta, ja se onkin ollut hä-
nestä hauskinta, vaikka ompelukoneen 
tarkempi opettelu on tuntunut hieman 
haastavalta. Lisäksi hänen tuttavansa 
pääsi myös vaatetuspuolelle ja se on 

Kawthar Omaragaa ja Kaarina Peräsalmi

eivätkielihaasteet hidasta

Koulutuksen kautta ammattiin

Tulkkauspalvelut mukana arjessa

”Jos opiskelijat saisivat   
valita, he vain ompelisivat”

hyödyntää myös yrityksissä työssä ta-
pahtuvan osaamisen kerryttämisen ai-
kana, mikä onkin saanut työnantajilta 
hyvää palautetta. Tulkkauspalvelut ja 
koululta saatu tuki madaltavat yritys-
ten kynnystä ottaa maahanmuuttaja-
opiskelijoita vastaan. Opiskelijoiden 
aiemmin hankittu osaaminen kartoi-
tetaan huolellisesti opintojen alkaessa 
tulkkauspalveluja hyödyntäen. Opiske-
lijoille järjestetään myös yritysvierailu-
ja, jolloin he pääsevät hankkimaan ja 
tutustumaan omaan alaansa liittyviin 
verkostoihin ja kontakteihin, jotka 
myöhemmin voivat auttaa työllisty-
misessä. ”On tosi hienoa, että suhtau-
tuminen työpaikoilla on positiivista”, 
Kaarina sanoo. 

Hankkeessa on järjestetty kielitie-
toisuuskoulutuksia, jotka Kaarina on 
kokenut erittäin hyödyllisiksi kaiken 
ollessa uutta. Puhe ja materiaalit on 
suunniteltava tarkkaan, jotta saadaan 
tuotettua opiskelijoille selkokielistä 
opetusta. Selkokielisessä materiaalis-
sa voi esimerkiksi olla kuva, ja sen alla 

selitys maahanmuuttaja opiskelijalle 
tutulla kielellä. Opiskeluissa hyödynne-
tään myös digitaalisia alustoja kuten 
Teams -sovellusta, jonka käyttöön 
ryhmä on saanut tarvittavat tie-
dot ja taidot opintojen alussa. 

Kaarina toivoo jatkoa ajatellen, 
että Ingmanedulle tulisi lisää 
maahanmuuttajaopiskelijoi-
ta. Hän toivoo, että positiivinen 
sana koulutuksesta leviää, jolloin 
mahdolliset opiskelijat rohkaistuisivat 
hakeutumaan kouluun ja opetuksen 
pariin. 

 

Kiinnostus kulttuurialaan on saanut 
maahanmuuttajat hakemaan hank-
keen kautta opiskelijoiksi Ingman-
edulle. TE-toimisto kertoi koulutus-
hankkeesta Wiam Slaypille. Hän 
pitää ompelusta, joten ala oli hänelle 
sopiva. Ribwar Shkur ja Faisalghazi 
Malk taas kuulivat hankkeesta olles-
saan Kajaanin vastaanottokeskuksessa, 
kun yksi puupuolen opettajista, Mat-
ti Pohjannoro, oli tullut kertomaan 
hankkeesta ja opinnoista. Aiempaa ko-
kemusta kummallakaan ei alasta ollut, 
vain kiinnostus puutöitä kohtaan. 
 
Kaikki kolme ovat pitäneet opinnois-
taan. Wiam kertoo pitävänsä vaattei-
den ompelusta, ja se onkin ollut hä-
nestä hauskinta, vaikka ompelukoneen 
tarkempi opettelu on tuntunut hieman 
haastavalta. Lisäksi hänen tuttavansa 
pääsi myös vaatetuspuolelle ja se on 

Kawthar Omaragaa ja Kaarina Peräsalmi

ollut mukavaa. 
Hänestä opet-
tajat ovat olleet 
kivoja. Opinto-
jen aikana Wiam 
on päässyt jo om-
pelemaan hameen ja esiliinan, ja tällä 
hetkellä hän työstää mekkoa. Ribwarin 
mielestä koulu on ollut loistava, eikä 
hänellä ole mitään valitettavaa. Hän on 
ollut todella tyytyväinen alaan ja sii-
hen että on päässyt opintojen aikana 
tekemään puusta kaikenlaista. Faisal 
mainitsee parasta koulussa olevan se, 
että on saanut toisilta ihmisiltä apua 
sitä tarvittaessa. Ribwar ja Faisal ovat 
päässeet tekemään esimerkiksi kodin 
esineitä; tuoleja, jakkaroita ja pöytiä.

Wiam, Ribwar ja Faisal aikovat kaikki 
suorittaa tutkintonsa loppuun. Wiam 
haluaa valmistuttuaan hakea töitä om-
pelijana, mutta myös oman yrityksen 
perustaminen kiinnostaa. Ribwarkin 
haluaa mahdollisesti perustaa oman 
yrityksen, mutta Faisalilla muut tulevai-
suuden suunnitelmat ovat vielä auki. 

Ingmanedulla opiskelevat Afshan Faisal ja Omar Ali 
ovat mukana tekemässä  yhteistyöprojektia Savonia 
Ammattikorkeakoulun kanssa. Savonian opiskelijat 

Niina Nieminen ja Kati Lehto ovat suunnitel-
leet vaatemalliston, jota varten Afshan ja Omar 
toteuttavat mallikappaleita. Opettaja ehdotti 

heille toimeksiantoa, johon opiskelijat sitten 
tarttuivat saatuaan suunnittelijoilta kuvalli-
set ohjeet mittoineen ja kokoineen. Mukana 
olevat opiskelijat ja opettajat myös tapa-

sivat yhdessä ennen projektin aloitta-
mista. Kun mallikappaleet valmistu-

vat, niiden on tarkoitus tulla esille 
Kuopioon Ingoon. Afshan työstää 

mekkoa ja Omar hametta. Mo-
lemmat aloittivat työskentelyn 

prototyypistä, josta sitten jatke-
taan itse mallikappaleen valmistukseen. 

Omarista kaikki projektissa on ollut kivaa, 
ja Afshan puolestaan kertoo kaiken ol-

Vasemmalta oikealle; Wiam Slaypi, Ribwar Shkur 
ja Faisalghazi Malk

Kaarina Peräsalmi

Savonia yhteistyöprojekti

leen niin kiinnostavaa, että olisi mielellään tehnyt 
enemmänkin. Molemmilta opiskelijoilta löytyy 
myös aiempaa taustaa ompelemisen parissa; 
Afshan toimi Pakistanissa ompelijayrittäjänä 
7-8 vuotta valmistaen esimerkiksi kaikenlai-
sia juhlavaatteita. Omar taas on työskennellyt 
Turkissa noin 7 vuotta vaatteiden valmistuksen 
parissa. Työharjoittelujakin on opiskelijoilla ta-
kana, ja valmistumisen jälkeen Afshan haavei-
lee oman yrityksen perustamisesta. Omarkin 
suunnittelee pysyvänsä ompelemisen parissa.

Opetusta, jonka kaikki ymmärtävät

Tutkinto loppuun asti

Afshan Faisal Omar Ali

Emmi
Granlund
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TEKSTI ja KUVAT Anna Ahonen

Aurinko häikäisee vielä heräileviä sil-
miäni ja haukotus pyrkii väkisin esiin. 
Hengitän koulun pihalla keuhkojen 
täydeltä raikasta ulkoilmaa ja suun-
taan kohti koulun ravintolaa aamu-
kahvin toivossa. Keittiöstä kantautuu 
kokkauksen kultaisia kolinoita, siel-
lä ollaan jo täydessä työn touhussa. 
Huikkaan huomenet keittiölle, heitän 
kolikon tiskiin, nappaan kahvini take 
away-kuppiin ja jatkan matkaani kohta 
alkavalle tunnille. Päivä on alkanut.

Ingmanedun ravintola koki uudistuk-
sen, kun elokuussa 2020 kattiloita ja 
kauhoja tuli pyörittämään Ravintola 
Hyvä Huomen, kuopiolainen lounas-
ravintolaketju, jolla on ravintolat Kol-
misopessa, Biotekniassa, Pohjola-Sai-
raalalla sekä lounasravintola Helenan 
Soppa Toivalassa. Lisäksi yrityksellä on 
Catering-palvelu, josta saa tilauksesta 
tarjoilut niin yritys- kuin yksityistilai-

suuksiin, aina juhlista illanistujaisiin. 
Uusin aluevaltaus ja ensimmäinen laa-
tuaan on Ingmanedun oppilaitosra-
vintola, joka tarjoaa lounasta ja kahvi-
tuotteita Ingmanedun opiskelijoille ja 
henkilökunnalle.

Ingmanedun ravintolasta on aamu-
virkuille saatavilla kahvia jo klo 7.30. 
Lounaan vuoro on klo 10.30 alkaen. 
Lounaalla tarjolla on salaattibuffet, 
keitto, pääruuat, jälkiruoka sekä kahvi, 
tee tai kaakao. Pääruuista yksi on aina 
kasvisruokavaihtoehto. Lounaalla on 
mahdollisuus valita myös pelkkä keit-
to-salaattilounas. Ruuat ovat pääasias-
sa laktoosittomia ja tarjolla on myös 
gluteenittomille omat vaihtoehtonsa. 
Toiveesta keittiöllä valmistetaan myös 
muita erityisruokavalioon sopivia vaih-
toehtoja.

Lounas on monipuolinen ja tarjoilu 
runsas. Ruuan valmistuksesta ja mauk-
kaudesta vastaavat ravintolassa Ma-
ria Lintula ja Liisa Miettinen. Ruoka 
valmistetaan pääasiassa alusta alkaen 
koulun keittiössä, joitakin valmistuot-
teita hyödynnetään silloin tällöin mu-
kana. Leipä- ja kahvituotteet tulevat 
raakapakasteina Vaasan leipomolta tai 
tukusta ja ne paistetaan paikan päällä. 
Jälkiruokana päästään toisinaan naut-
timaan Liisan makeista leipomuksista.

Ingmanedun kahvilaa ja lounasravintolaa pyörittää nyt Ravintola Hyvä Huomen. 
Tarjolla on kahvilatuotteita, lounasta sekä välipalaksi sopivaa naposteltavaa.

Kaikille sopivaa ruokaa

Vuodenajat ja sesongit
mukana suunnittelussa

Maria on työskennellyt noin neljä 
vuotta Ravintola Hyvä Huomenen eri 
ravintoloissa ja kertoo ruokalistojen ja 
ruuan syntyvän hänen suunnitelmien-
sa mukaan. Pitkä kokemus on selvästi 
opettanut, mikä on hyvien makujen 
salaisuus. Ruokalistojen suunnittelussa 

”Parasta on 
tyytyväiset  opiskelijat.”Lounaalla on tarjolla runsas kattaus; salaattia, 

keittoa ja pääruokia lisukkeineen sekä jälkiruoka.

Makuvesi on ravintolan oma erikoisuus.

Ruuan maukkaudesta vastaavat keittiöllä Liisa 
Miettinen ja Maria Lintula.

näkyvät myös vuodenaikojen vaihtelu 
ja juhlasesongit. Ne tuovat luonnolli-
sesti vaihtelua tarjontaan. ”Vihannek-
set esimerkiksi ovat satokauden mu-
kaan, mitä on saatavilla.” Maria kertoo. 
Suosituimmiksi ruuiksi Ingmanedun 
ravintolassa ovat osoittautuneet eri-
tyisesti kana- ja pastaruuat. Hävikkiä 
ei juurikaan synny, sillä kaikki ylijäänyt 
ruoka myydään tiskistä lounaan jäl-
keen.

Ravintolan henkilökunta ottaa mielel-
lään vastaan palautetta. Astioiden pa-
lautuspisteen luota löytyy sitä varten 
varattu vihko. Asiakkaiden toiveiden 
pohjalta toimintaa voidaan kehittää 
ja viedä mahdollisuuksien mukaan 
eteenpäin. Työssään Marialle onkin 
tärkeää, että hän saa vapaasti itse puu-
hastella ja päättää ravintolan asioista. 
”Kyllä me luetaan ja yritetään huomi-
oida, jos siellä on joitakin toiveita ja 
haaveita.” Maria vielä vakuuttaa. ”Ihan 
parasta on tyytyväiset opiskelijat.”

Palaute kehittää toimintaa

Iltapäivällä piipahdan jälleen ravinto-
lassa ja valitsen sämpylän ja höyryä-
vän Kulta Katriinan välipalaksi. Samalla 
vilkaisen tiskin suuntaan, josko tänään 
olisi jäänyt ruokaa myytäväksi asti ja 

pääsisin kotona helpommalla ruuan 
laitossa, mutta nopeammat opiskelijat 
olivat jo ehtineet napata saaliin.

1716



“Koska he ovat ompelu- 
puolen opiskelijoita, on 
tärkeää, että he saavat 
siihen kaiken tiedon ja 

oppimisen täältä”

Jaana Kurttila

              Paljon vanhaa, Paljon vanhaa, 
      hiukan uutta ja       hiukan uutta ja 
          valtavasti valtavasti 
  
    luovuuttaluovuutta

21 näyttelijää, 9 hengen livebändi, 11 kuorolaista ja 10 tanssijaa. Yhteensä 51 esiintyjää 
ja jokainen tarvitsee esiintymisasun. Pukujen muokkaaminen vaatii taitoa ja aikaa. 

Ompelijoiksi pääsi kolme opiskelijaa Ingmanedun tekstiili- ja vaatetusalalta.

TEKSTI JA KUVAT Natalia Kekkonen

Kuopion kaupunginteatterille tuli 
kevään 2021 aikana kuopiolai-
sen Lumit taidelukion nuoriso-

musikaali Spring Awekening. Esitys 
on Lumitin opiskelijoiden tulkinta 
Yhdysvalloissa Broadwayllä 2006 
ensi-iltansa saaneesta musikaalista, 
joka on sittemmin levinnyt maail- 
malle laajasti. Se kertoo nuorten tiuk- 
kojen normien alaisesta elämästä 
1800-luvun loppupuolen Saksassa 
ja pohjautuu saksalaisen Frank Wede- 
kindin vuonna 1891 kirjoittamaan näy-
telmään. Esityksen musiikki on nyky- 
aikaista pop-rock tyyliä, mikä näkyy 
myös puvustuksessa.  

Pukusuunnittelijana toimii vuosittain 
teatterilla vieraileva freelancer suun-
nittelija Jaana Kurttila. Pienen bud-
jetin vuoksi kaikki asujen materiaalit 
on kerätty teatterin pukuvarastosta 
ja muokattu sopiviksi. “Varasto on 
minulle tuttu ja siellä on paljon minun 
tuotantoani. Kokosin asut pääosin 
niistä, mutta hyvin on saatu oman- 

lainen maailma aikaiseksi” kohta 
30 vuotta teatterin ja tanssin parissa 
ympäri Suomea työskennellyt Jaana 
kertoo. Asut yhdistelevät 1800-luvun 
vaatetyyliä moderniin ilmeeseen; pu-
vuntakki on saanut lyhyet hihat, pit-
kä hame peittää vain toisen jalan ja 
moneen kokonaisuuteen kuuluu uu- 
tena tehtyjä tyllisiä puhvihihoja ja 
kravateista koottuja ruusukkeita. 

Asujen kokoamisessa ja muunnosten 
ompelussa Jaanaa on ollut autta-
massa hänen assistenttinaan toimi- 
va Savonian ammattikorkeakoulussa 
vaatesuunnittelua opiskeleva Mira 
Nurmela sekä Ingmanedulla tekstii-
li- ja vaatetusalaa ensimmäistä vuotta 
opiskelevat Marja Pulliainen, Laura 
Pääkkönen ja Anna Siljander. 

  
Yhteistyötä koulujen välillä

Ingmanedun opiskelijat tulivat mu- 
kaan projektiin helmikuussa 2021, 
Jaana oli käynyt aiemmin esittele- 
mässä omaa työtään ja Lumitin pro- 
jektia heidän luokalleen, ja sen myö-
tä kiinnostuneimmat pääsivät työ-
paikalla oppimiseen teatterille. Lumit 
ja Ingmanedu ovat tehneet aiem-
minkin yhteistyötä esitysten kautta, 
joten vaatetuspuolen opiskelijoiden 
taitojen hyödyntäminen oli luonnol- 
linen valinta. Marja, Laura ja Anna 
aloittivat työskentelyn aluksi pari ker-
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IT “On paljon pieniä asioita, 
mitä ei ole tullut ajatelleeksi. 

Kuten niminauhojen 
kiinnittämistä vaatteisiin, 

kun paperilaput eivät pysy”

“Mielenkiintoista on 
ollut, kun ei tehdä 
uutta vaan opitaan 

olemassa olevan vaatteen 
muokkausta. Tässä oppii 

kestävää kehitystä”

Anna Siljander

Marja Pulliainen

Kohtaus valmiista musikaalista.

Rooliasuja.

Kuva: Aada Paaso-Rantala

Kuvat: Jaana Kurttila

taa viikossa puolen päivän työpäivil-
lä. Alun tutustumisen jälkeen heidän 
ensimmäisinä tehtävinään oli järjes- 
tellä vaaterekit ja kerätä pyydetyt 
vaatteet teatterin valtavan kokoises-
ta pukuvarastosta. Jokainen vaate ja 
asuste oli myös nimikoitava esiinty-
jien mukaan, jotta ne saatiin järjes-
tettyä ryhmittäin roolien mukaisesti 
nimettyihin rekkeihin. Näin jokainen 
asu löytyy helposti hektisessäkin ti-
lanteessa.  

Seuraavaksi alkoi vaatteiden muok-
kaaminen esiintyjien mittojen mu-
kaan ja asujen uusien yksityiskoh-
tien teko. Opiskelijat myös auttoivat 
Jaanaa esiintyjien pukusovituksissa 
ja muutosten ylöskirjaamisessa. Osa 
muokattavista töistä vietiin Ingman-
edulle jossa opiskelijat työstivät niitä 
eteenpäin. “Meillä on oma ohjelma-
runko, jossa on tarkasti kellonajat 
ja päivät, milloin teatterilla ollaan” 
Marja Pulliainen sanoo samalla, kun 
ompelee hameeseen uutta nepparia.  

Koulu ja koronarajoitteet 
tuovat haasteita

Koronan takia opiskelijat työsken-
televät teatterilla ollessaan erillään 
muusta henkilökunnasta. Tämän 
vuoksi esimerkiksi saumurin ja tauko-
tilan käyttö on rajoitettu aikoihin, kun 
muu teatterin väki ei ole paikalla. Om-
pelukone ja silitysmahdollisuus ovat 
onneksi aina käytettävissä omassa 
pienessä huoneessaan. “Saamme 
käyttää pukijan tilaa, kun siellä ei ole 
ketään talonväkeä” Anna Siljander 
mainitsee. Rajoitusten vuoksi opis-

kelijat myös työskentelevät teatte-
rilla joskus kello 12–20, kun teatterin 
työntekijöitä on vähemmän paikal-
la. Oman hankaluutensa on myös- 
kin tuonut muiden kurssien jatku-
minen samaan aikaan; aina välillä 
on käytävä koululla oppitunneilla, 
joten Jaanan kanssa on soviteltu, 
milloin ollaan missäkin. “Opiskelijat 
ovat olleet niin taitavia ja hyviä, 
että olemme pysyneet tosi hyvin 
aikataulussa” Jaana kertoo.

  
Ompelijoista pukijoiksi

Esiintyjien asut alkavat olla loppu-
suoralla. Niitä tarkastetaan, että kaik- 
ki rooliasut ovat valmiit pukuhar-
joituksia varten. Kun kaikki asut 
ovat esiintymis kunnossa, Ingman-
edun opiskelijat siirtyvät ompelijois- 
ta pukijoiksi; heidän vastuullaan on 
auttaa näytösten aikana esiintyjiä 
pukeutumaan moniosaisiin asuihin- 
sa. “Näin opiskelijat saavat koko kaa- 
ren teatteripukujen maailmasta” Jaa- 
na Kurttila sanoo. Näytösten alkaes-
sa, opiskelijoiden työpäivät painot-
tuvat perjantaille, lauantaille sekä 
joillekin keskiviikoille lukukauden 
loppuun asti. Musikaalin ensi-ilta oli 
poikkeuksellisesti vain Lumitin op-
pilaille ja omaisille huhtikuun lop-
pupuolella. 

Opiskelijat ovat pitäneet tähän men-
nessä olleista tehtävistään: “On ollut 
erilaista, mutta mikään ei ole ollut 
ylitsepääsemätöntä. Mukavaa työ-
tä on ollut” Marja kiittelee. Tehtävät 
ovat olleet monipuolisia ja vaatineet 
paljon soveltamista. “Tämä on heille 
erikoisten tekniikoiden kurssi” Jaa-
na toteaa iloisesti “On täytynyt löy-
tää toimivia ratkaisuja”. 
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Ingmanedun audiovisuaalisen viestinnän opiskelijat pääsivät näyttämään kyn-
tensä Kuopion konservatorion rytmimusiikkilinjan opiskelijoiden Liekeissä! -fes-
tivaaleilla. Festivaalit striimattiin Ingmanedun opiskelijoiden avulla Kuopion 
konservatorion Vimeo-kanavalle, ja tänä aikana siellä esiintyi yli 20 eri bändiä.

Audiovisuaalisen viestinnän opettajana 
Jouni Valtonen yrittää aina saada ku-
vaushommista kokemusta opiskelijoil-
le. “Tämmöiset kokemukset motivoivat 
opiskelijoita tekemään parhaansa”, hän 
toteaa. Parhaansa he varmasti tekivät-
kin, sillä striimiä oli kehuttu ja esiintyjil-
tä ladellut kiitoksia kuvaajille. Jounikin 
kehaisee opiskelijoiden tehneen hom-
mat itsenäisesti ja ammattimaisesti.

Ingmanedun audiovisuaalisen viestin-
nän opiskelijat toimivat festivaaleilla 
ryhmissä vastaten   tapahtuman kuvaa-
misesta ja sen lähettämisestä striima-
usalustalle. Striimauksella oli iso rooli 
tämänkertaisessa tapahtumassa, sillä 
koronatilanteen takia festivaaleille ei 
voitu ottaa yleisöä.

Kuvaamista oli festivaaleilla paljon ja 
audiovisuaalisen viestinnän opiskelijat 
pääsivätkin harjoittelemaan kuvaamis-
ta monilla eri kameroilla kuunnellen 
ohjeita intercomista. Intercom eli si-
säpuhelin, jolla kameramiehet ja oh-
jaamo olivat yhteyksissä, oli uusi jut-
tu opiskelijoille. Kokonaisuudessaan 
striimiä hallinnoitiin ohjaamosta, jossa 
kameroista tulevasta kuvasta valittiin 
lähetyksessä näkyvä kuva. Opiskelijat 
pääsivät neljän päivän aikana kiertä-
mään hommissa sekä kameroilla että 
ohjaamossa ollen täysin vastuussa 
niiden teknisestä puolesta. Muutama 
opiskelija kiersi festivaaleilla valokuva-
ten niitä sekä opiskelijoiden työskente-
lyä tapahtumassa.

Ingmanedulla audiovisuaalisen viestinnän 
opettajana toimivan Jouni Valtosen mu-
kaan festivaalit olivat oivallinen harjoi-
tus opiskelijoille: “Kuvaajien pitää olla 
koko ajan skarppina ja kuunnella oh-
jeita, jotta he pystyvät tarjoamaan oh-
jaamoon hyvää kuvaa”. Festivaalit oli-
vat kuin oikea keikkatilanne ja toiminta 
paikan päällä oli nopeaa, minkä myös 
opiskelija Venla Tiirikainen huomasi 
festivaaleilla työskennellessään. Ripeä 
toiminta ei kuitenkaan estänyt opis-
kelijoita nauttimasta saamastaan har-
joittelumahdollisuudesta. “Yllättävän 
hauskaa oli, vaikka olikin kiire”, Venla 
tiivistää tunnelmansa festivaaleista. 

Aiempaa kokemusta striimauksesta 
ensimmäistä vuoden opiskelijoilla Ven-
la Tiirikaisella ja Siru Paldaniuksella 
oli vain yksittäisten koulussa tehtyjen 
harjoitusten myötä. “Siihen nähden 
miten vähän harjoitusta oli, meni tosi 
hyvin”, Siru toteaa. Hänen mielestään 
toisen koulun opiskelijoiden kanssa 
yhteistyössä toimiminen ammattimai-
sessa ympäristössä oli hyvää harjoi-
tusta. “Ilman meitä ei olisi ollut kuvaa, 
ilman heitä ei olisi ollut ääntä”, tiivistää 
Siru yhteistyön merkityksen. Aidot ko-
kemukset kuvaushommissa työskente-
lystä ovat arvokkaita opiskelijoille. 

”Tämmöiset kokemukset 
motivoivat opiskelijoita 
tekemään parhaansa”

LIVE01:48:05

KÄYTÄNNÖN KOKEMUSTA KUVAUSHOMMISTAKÄYTÄNNÖN KOKEMUSTA KUVAUSHOMMISTAKÄYTÄNNÖN KOKEMUSTA KUVAUSHOMMISTA

TEKSTI Susanna Pirskanen KUVAT Jenna Halttunen 

Taide tarinankertojana
TEKSTI Annu Rautiainen

Urapolku -teok-
sessa korostuu 
yhteisöllisyys.

Nuorisotalo Semppiksen seinää koristava Lammella -teos.

Ingmanedun opiskelijat ovat päässeet 
luomaan näyttäviä kuvakokonaisuuk-
sia Savonia-ammattikorkeakoululle, 
Nuorisotalo Semppikselle ja Ohjaamo 
Kuopiolle. 

Graafisen suunnittelun opiskeli-
ja Natalia Kekkonen oli työpaikalla 
tapahtuvan oppimisen jakson Sa-
vonia-ammattikorkeakoulussa. Natalia 

suunnitteli kuvataideluokan ikkuna-
teippauksen kuvituksen ja toteutti sen 
vektorigrafiikkana.

Ruu Aholainen on toteuttanut osana 
kuva- ja mediataiteen opintojaan sei-
nämaalauksia: Lammella –teoksen Sii-
linjärven nuorisotalo Semppikselle ja 
yhteisöllisyyttä kuvastavan Urapolku 
–teoksen Ohjaamo Kuopiolle. 

Maalarit -teos Savonia-
ammattikorkeakoulun
kuvataideluokan ikkunassa.
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Lehden tekeminen on monipuolis-
ta puuhaa; kun homma polkaistiin 
kevättalvella 2021 käyntiin, olemas-
sa oli vain muutamia oppilaitoksen 
puolelta tulleita toivomuksia juttujen 
ideoiksi ja opiskelijaryhmän yhteinen 
halu luoda sisällöltään kiinnostava ja 
ulkomuodoltaan tyylikäs aikakausle-
hti lukijoiden tutkittavaksi. Nykymuo-
dossaan Ingo on ehditty tehdä jo pari 
kertaa aiemminkin, joten hyvät esim-
erkit aiemmista numeroista antoivat 
inspiroivat lähtökohdat ideoinnille, 
jota ryhdyttiin ihan projektin aluksi 
viemään eteenpäin aivot tehokkaasti 
raksuttaen. Opiskelijat ideoivat itse jut-
tuaiheita sen perusteella, mikä mahtai-
si lukijaa kiinnostaa, lisäksi kyselykier-
ros Ingmanedun eri alojen opettajien 
ja henkilökunnan keskuudessa avasi 
toimitukselle uusia aiheita juttujen mu-
otoon taiottavaksi. 

Heti alkuvaiheessa luokan seinä ta-
petoitiin lehden sivuja vastaavilla tyh-
jillä paperiarkeilla, joihin alkoi ideoid-
en muodostuessa ilmestyä eri värisillä 
tusseilla merkittyjä lehtijuttujen ot-
sikoita. Koska graafiseen suunnittelu-
un kuuluu myös tekstin tuottaminen 
- erillistä copywriteria ei suunnittelijalla 

ole monestikaan käytettävissä - jaettiin 
juttuaiheet opiskelijoiden toteutetta-
viksi ja kohta alkoivat muistiinpanot 
rapista ja tietokoneen näppäimistöt 
nakutella haastattelukysymyksiä ylös 
ja myöhemmin valmiita juttuja julkai-
stavaan muotoon.

Lehteen pyrittiin koostamaan laaja kat-
taus eri opiskelualojen kuulumisista, ja 
haastattelukeikat koulun sisällä, työpai-
koilla ja valmistuneiden opiskelijoiden 
luona sujuivat toimituksen väeltä in-
nostuneen tehokkaalla otteella tuoden 
tekijöille hyvää harjoitusta vuorovai-
kutustaitoihin.  Kun samalla napsittiin 
muistikortille jutun kaipaamat valoku-
vat, oli meininki kuin “oikean” lehden 
toimituksessa ikään.

Ideoiden kirjo

Koska graafisesta suunnittelusta on 
kyse, lehden ulkoasun suunnittelu ja 
toteutuminen oli koko ajan keskei-
sessä roolissa. Valokuvat muokkailtiin 
tarkoitukseen sopiviksi Photoshopis-
sa, graafisia elementtejä ja kuvitusta 
syntyi vektorigrafiikkaohjelma Illustra-
torissa ja lehden sivut saivat lopullisen 
muotonsa taitto-ohjelma InDesignissa. 

TEKSTI Kassu Kortelainen 
TAITTO Henna Partanen 
KUVAT Ingon toimitus

Muutamat asiat, kuten lehden juttujen 
leipätekstin tyyppi, päätettiin yhdessä 
yhtenäisen ilmeen säilyttämiseksi, 
mutta muuten jokainen jutun tekijä sai 
sommitella jutulleen siihen sopivan vis-
uaalisen ilmeen. Opiskelijoista välittyi 
koko ajan halu tehdä priimakuntoista 
tulosta, mikä yhdistettynä luovuuteen 
ja opittujen asioiden hyödyntämiseen 
sai lehdestä sen näköisen mitä se nyt 
on.

Tiimityöllä hommat pakettiin

Koko prosessi oli työläs, mutta antoisa 
ja mielenkiintoinen. Juttuaiheet saat-
toivat muuttua matkan varrella, kun 
huomattiin että aiempi idea ei syystä 
tai toisesta ollutkaan enää ajankohtain-
en. Projekti yhdisteli herkullisesti sekä 
yksin tietokoneella tehtävää aherrus-
ta kuin myös yhteistä tekemistä. Vä-
lillä aikataulut ja juttujen hienosäätö 
aiheuttivat hivenen tervettä hikoilua, 
mutta päällimmäiseksi mieleen jäivät 
tehokas tekemisen meininki ja iloinen 
ilmapiiri jossa välillä hervottomaksikin 
äitynyt hekottelu ja yhteiseen hiileen 
puhkuminen tuottivat julkaistavaksi 
lehden, josta sekä tekijät että opettaja 
voivat olla syystäkin hyvin ylpeitä. 

Ingmanedun kuvallisen ilmaisun koulutusohjelmassa graafisen suunnittelun valinneet 
opiskelijat aloittavat ammattialaansa perehtymisen isolla 30 osaamispisteen kokonaisuudel-
la, jossa opiskellaan ensin alan keskeiset ohjelmistot ja monenmoista graafisen suunnittelun 
tietämystä. Kokonaisuuden toisella puoliskolla laitetaan opitut taidot kunnolla käyttöön 
isompien projektien muodossa. Yksi näistä on parhaillaan lukemasi Ingo -lehti.

uhukasuhukasToToimitusimitus

(Vasemmalta) Elena Nasonova, Anna Ahonen ja Natalia Kekkonen

Ingo -lehteä mukana tekemässä on ol-
lut myös Ingmanedun graafisen suun-
nittelun opiskelija Elena Nasonova. 
Hän kertoo lehden tekemisen tuntu-
neen aluksi hieman pelottavalta sen 
laajuuden takia. Projekti on kuitenkin 
ollut monipuolinen ja Elena on pääs-
syt sen aikana tekemään haastatteluja, 
ottamaan ja muokkaamaan kuvia sekä 
taittamaan lehteen tulleita juttuja. Hän 
sanoo oppineensa sen, että ei kannata 
olla peloissaan, jos jokin ei heti onnis-
tu, vaan pitää luottaa omaan tekemi-
seen, olla avoin ja kokeilla. Ryhmä ei 
ollut loppujen lopuksi iso, joten tär-
keintä oli tehtävien jako sekä kaikkien 
erilaisten visioiden ja mielipiteiden 
huomioon ottaminen. ”Välillä tuntui 
kiireiseltä, mutta sellaista se on työelä-
mässäkin”, Elena kertoo. Työnteko on 
ollut luovaa, ja jutusta sai aina tehdä 
omannäköisen. Parasta projektissa ol-
lut nähdä lopputulos; se kuinka pienis-
tä palikoista rakentuu jotain yhtenäistä 
ja hienoa, sekä se kun kova työskentely 
tuottaa tulosta. 

uhukasuhukas
Annu Rautiainen valokuvaa haastateltavia

Natalia Kekkonen haastattelee opiskelijoita 
tulkin välityksellä

Jenna Halttunen työskentelee taiton parissa
Anna Ahonen ja Natalia Kekkonen

Luovaa työtä Luovaa työtä 
lehden parissa lehden parissa 
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Ingmanedu tarjoaa mahdollisuuden yksittäisten 
tutkinnon osien suorittamiseen. Yksittäisten tut-
kinnon osien opiskelu on avoinna kaikille, jotka 
haluavat päivittää, laajentaa tai syventää aiemmin 
hankimaansa osaamista Ingmanedun tarjoamilla 
aloilla. 

TEKSTI ja KUVAT Anna Ahonen

Emma-Ria Rönkkö, tuttavallisemmin 
Emmu, on ensimmäiseltä ammatiltaan 
kampaaja ja meikkaaja. Hän ehtikin 
työskennellä alalla useamman vuoden. 
Hiusten ja meikkien parissa työsken-
telyn ergonomiset haasteet pakottivat 
kuitenkin miettimään uutta suuntaa 
elämälle. ”Olin aina enemmän ja vä-
hemmän kuvannut ja ollut kuvauksissa 
kampaajan roolissa” Emmu mietti ja 
päätti hakea Ingmanedulle kuvallisen 
ilmaisun osaamisalalle valokuvaus-
puolelle, josta valmistui kuva-artesaa-
niksi vuonna 2018.

Valmistumisen jälkeen Emmu on teh-
nyt valokuvaajan töitä epäsäännölli-
sesti toiminimellä tai kevytyrittäjänä 
keskittyen pääasiassa perhe-, hää- ja 
muotokuvauksiin. Varsinaisena pää-
työnään hän on viimeiset pari vuotta 
toiminut kaupan alalla asiakaspalve-
lijan roolissa. Alkuperäinen haave va-
lokuvauksen sekä kampaajan ja meik-
kaajan työn yhdistämisestä päätyöksi 
jäi hetkeksi muiden töiden jalkoihin. 
Valokuvausopintojen aikana Emmul-
le jäi kytemään kiinnostus laajen-
taa osaamistaan viestinnällisempään 
suuntaan; ”Aina se luova työ on vetä-
nyt puoleensa ja mietin, että hirveästi 
kiinnostaa se viestintä: teksti ja kuva ja 
sen yhdistäminen.” Toive lisäopinnois-
ta graafisen suunnittelun puolelta ja 
haave mainostoimistotyöstä oli sytty-
nyt.

Omaa polkua
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Emmu haki päätyöstään opintovapaa-
ta ja sen saatuaan kääntyi Ingman-
edun tarjonnan puoleen ja selvitti, 
olisiko hänen mahdollista suorittaa yk-
sittäisiä tutkinnon osia. Opinto-ohjaa-
ja Niina Kapasen kanssa asiat selkey-
tyivät ja Emmu poimi yhdessä Niinan 
kanssa Igmanedun kuvallisen ilmaisun 
koulutusohjelmasta sellaiset graafisen 
suunnittelun tutkinnon osat, jotka par-
haiten palvelisivat hänen toiveitaan ja 
tavoitteitaan. 

Graafisen suunnittelun opinnot al-
koivat elokuussa 2020 ja haastatte-
luhetkellä keväällä 2021 Emmu on 
suorittamassa viimeistä toivomaansa 
tutkinnon osaa, graafisen tuotannon 
projektityö, työpaikalla kuopiolaises-
sa mainostoimisto Viimassa. Emmun 
tavoitteena on ollut saada yksittäis-
ten tutkinnon osien avulla perustaidot 
graafisesta suunnittelusta ja ohjelmis-
ta ja täydentää oppimaansa myöhem-
min itsenäisesti työn ohessa. Kaiken 
kaikkiaan Emmun toivomiin opintoihin 
kului siis yksi lukuvuosi. Käytännössä 
opintoihin kuuluivat graafisen suun-
nittelun perusopinnot sekä julkaisu-
tuotannon ja yritysgrafiikan tutkinnon 
osia.

Tällä tavalla opiskelu ja uusien asioiden 
oppiminen on Emmun mielestä tuntu-
nut innostavalta ja inspiroivalta. ”Inspi-
roidun siitä, että ymmärrän jotakin ja 
osaan hyödyntää oppimaani. Olen niin 
kuin sieni, joka imee kaiken tiedon.” 
Emmu kertoo iloisena uudesta suun-
nastaan. Yksittäisten tutkinnon osien 
suorittaminen voikin parhaimmillaan 
olla selkeyttämässä isompaa koko-
naisuutta ja viedä haluttuun suuntaan 

työelämässä tai avata kokonaan uusia 
mahdollisuuksia. ”Ihan kuin kaikessa 
olisi nyt joku järki tai merkitys, kaikes-
sa mitä olen nähnyt aina.” Kysyttäessä 
tulevaisuuden suunnitelmista, Emmul-
la vaikuttaakin olevan selkeät sävelet. 
”Olen päättänyt, etten enää palaa van-
haan työhöni, vaan lähden yrittäjäk-
si.” Emmun yritys Emmuglow tarjoaa 
valokuvaus-, kampaus- ja meikkaus-
palvelua sekä graafista suunnittelua. 
”Minulla on miljoona lonkeroa, jotka 
haluan nyt käyttöön. Menee syteen tai 
saveen, mutta vahva luotto on siihen, 
että nyt minusta tulee toisillekin se 
tunne, minkä minä tunnen itsestäni.” 
Emmu pohtii syvälliseen tyyliinsä. Hän 
kokee siis lisäopintojen vahvistaneen 
käsitystä myös omasta itsestään.

Iloa ja uskoa unelmiin

Tuoretta yrittäjää on ihana kuunnella. 
Ilon oikein aistii, vaikka yrittäjän alku-
taival onkin vielä joiltain osin totutte-
lua. ”Kuvasin yhtä asiakasta ja mietin, 
että tätä se minun työ on. Saan nauttia 
siitä, että olen ihmisten kanssa vuoro-
vaikutuksessa, saan käyttää kameraa 
ja jatkotyöstää kuvia. Tällainen ihana 
työ ja siitä voi vielä pyytää rahaa. Tun-
tuu, että se on hankala saada istumaan 
omaan päähän. Olin aina ajatellut, että 
työn tulee olla raskasta, että sillä voi 
ansaita.”

Emmu toivoo, että ihmiset uskaltaisi-
vat luottaa unelmiinsa. Hänen kohdal-
laan se tarkoitti uskallusta irrottautua 
päivätyöstä ja hakeutua opiskelemaan 
uutta alaa ja lopulta uskoa ja rohkeut-
ta yrityksen perustamiseen. ”Jokaisen 
matka on erilainen. Ihan varmasti jo-
kainen löytää sen juttunsa. Kaikki on 
mahdollista.”

Yksittäinen tutkinnon osa

Tutkinnon osa on ammatillisen tut-
kinnon yksi opintojakso. Jokaisel-
le tutkinnon osalle on määritelty 
ammattitaitovaatimukset tai osaa-
mistavoitteet sekä arviointikriteerit 
ja ammattitaidon osoittamistavat. 
Tutkinnon osien laajuudet vaihte-
levat. Laajuus kuvataan osaamispis-
teinä. Tutkinnon osista muodostuu 
lopulta koko ammatillinen tutkinto. 
Yksittäisten tutkinnon osien suorit-
taminen on tutkinnon tavoin mak-
sutonta. Tutkinnon osien opiskeluun 
voi hakea opintoetuuksia Kelalta.

Kenelle

Tutkinnon osien suorittaminen on 
hyvä vaihtoehto sellaisille hakijoille, 
joilla on jo alaan liittyvää osaamista 
eikä koko tutkinnon suorittaminen 
ole enää tarpeellista tai mahdollista. 
Esimerkiksi hakijan aiemmista opin-
noista on voinut kulua jo aikaa ja on 
tarve päivittää osaamista tai hankkia 
vielä jotain uutta erityisosaamista. 

Hakeminen

Yksittäistä tutkinnon osaa tai tutkin-
non osia voi hakea opiskelemaan 
jatkuvan haun kautta nettisivuiltam-
me www.ingmanedu.fi/hakeminen.

Hakeminen tapahtuu Wilman kou-
lutuskalenterin hakulomakkeella: 
Avoin hakemus tutkinnon osaan. 
Hakijan haastattelulla selvitetään 
opintojen tarve ja oppilaitoksen 
mahdollisuudet tarjota puuttuvaa 
osaamista. 

Suorittaminen

Opinnot suunnitellaan ja toteute-
taan henkilökohtaisten tarpeiden 
mukaan. Opiskeluaika voi vaihdella 
kahdesta kuukaudesta noin vuo-
den opintoihin. Tutkinnon osia voi 
suorittaa erilaisissa oppimisympä-
ristöissä kuten koko tutkintoakin 
– oppilaitosympäristössä, itsenäi-
sempinä asiakasprojekteina sekä 
työpaikalla koulutus- ja oppisopi-
muksella.

”Ihan kuin kaikessa, 
mitä olen aina nähnyt, 
olisi nyt joku merkitys.”
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Lukion suoritettuaan Raija kertoo 
miettineensä kaverinsa kans-
sa mihin lähteä opiskelemaan. 
Heistä piti tulla arkkitehtejä, 

mutta selvitettyään opintojen pitävän 
sisällään paljon rakentamiseen liitty-
viä asioita, Raija oli todennut, ettei se 
oikein tuntunutkaan hänen jutultaan. 
Kaveri lähti lukemaan arkkitehdiksi, ja 
Raija omia polkujaan Oulussa sijaitse-
vaan, nykyisen Ingmanedun tapaiseen 
kotiteollisuuskouluun. Oulussa Raija 
opiskeli kahden vuoden ajan.   
Kotiteollisuuskoulun käytyään Raija 
siirtyi ammattikorkeakouluun, joka oli 

siihen aikaan opistotason koulutus. 
Hän haki Kuopion koti- ja taideteol-
lisuusoppilaitokseen, ja pääsi sisään. 
Raija valmistui kolmen vuoden kulut-
tua kotiteollisuusohjaajaksi. Raija ker-
too, että valmistumisen jälkeen hänen 
alallaan oli hyvä työllisyystilanne, töitä 
löytyi heti opintojen jälkeen ja Raija on 
ollut tekstiilialan töissä siitä lähtien. 

Vuosituhannen vaihteessa Raija täy-
densi opistoasteen tutkintoaan am-
mattikorkeakoulututkinnoksi Kuopion 
Muotoiluakatemiassa. Opinnot kes-
tivät vuoden ja hän teki niitä töiden 

ohessa. Vuonna 2006 Raija suoritti 
pedagogiset opinnot Tampereen am-
matillisessa opettajakorkeakoulussa. 
Muutama vuosi sitten hän suoritti vielä 
Jyväskylän ammatillisessa opettajakor-
keakoulussa ammatillisen erityisopet-
tajan opinnot. 

Raija kertoo tykänneensä lapsesta asti 
harjoittaa kaikenlaisia kädentaitoja, ja 
ajatteleekin innostuksen sisustamiseen 
tulleen siinä rinnalla. Hän muistaa vie-
läkin lukioaikana isänsä sanoman vii-
saan lauseen: “Mieti, haluatko pitää kä-
dentaidot pelkkänä harrastuksena, vai 
haluatko siitä ihan oikeasti ammatin.” 
Raija kertoo miettineensä asiaa silloin, 
mutta lähti alalle, eikä ole katunut. 

Ennen Ingmanedulle tuloa Raija oli 
töissä Kuopion kaupungilla sosiaali- ja 
terveyspuolella, eläkeläisten palveluta-
lossa. Siellä hän työskenteli toiminnan-
ohjaajana. Työ oli pääasiassa käden-
taitojen ohjaamista. Raija kertoo myös 
olleensa töissä käsityökeskuksella, se-
kä kansalaisopistolla tekstiilityön opet-
tajana. Hän on myös koko ajan tehnyt 
itsekin tekstiilituotteita, mutta työt 
ovat aina olleet ohjaamisen tai opetta-
misen parissa.  Vuonna 2005 Ingman-
edulle tuli opettajan paikka auki, johon 
hän haki. “Tosi pitkä rupeama täällä jo”, 
Raija naurahtaa.

Ingmanedun käsityön ohjaustoiminnan ja tekstiilialan opettaja Raija Kanniaisella
on takanaan paljon opintoja sekä vuosia töiden parissa. Rakkaus kädentaitoihin

alkoi jo lapsena, mutta matkan aikana syntyi myös innostus sisustamiseen. 

TEKSTI Henna Partanen ja Jenna Halttunen KUVAT Henna Partanen ja Jenna Halttunen

Neule mukana
jo yläkoulussa

Teoria-asioita käydään 
läpi käytännön 
työtehtävien äärellä. 

Neule mukana
yläkoulussa

Opiskelu on muuttunut paljon 
siitä, kun Raija alkoi opettamaan Ing-
manedulla. Opinnot ja opiskelu ovat 
nykyään paljon työvaltaisempia. Teks-
tiilipuolellakin oli ennen enemmän 
teoria-aineita sekä isompia ryhmiä, 
jotka kulkivat tiiviimmin yhdessä. Ny-
kyään opiskelijoilla on yksilöllisemmät 
opintopolut ja jokainen etenee niitä 
omaan tahtiin. Raija kertoo, että teo-
ria-asioita käydään läpi käytännön työ-
tehtävien äärellä. 

Kädentaidot, liikunta ja puutarhan hoi-
to kuuluvat Raijan vapaa-aikaan. Hän 
kokee saavansa yksilöurheilun kautta 
omaa aikaa, sillä töissä hän on paljol-
ti tekemisissä ihmisten kanssa. Raija 
lenkkeilee, liikkuu luonnossa, käy kun-
tosalilla ja talvisin hiihtää. Koska käsillä 
tekeminen on rankkaa käsille ja har-
tioille, on liikunta tärkeä vastapaino, 
jotta paikat pysyvät kunnossa. Raijalla 
on ollut viime talvina miehensä kanssa 
uusi yhteinen harrastus, pihan ”sisus-
taminen” lumella ja jäällä. Raija kertoo 
myös entisöivänsä ja kunnostavansa 
jonkin verran huonekaluja, kutovansa 
kotoa löytyvillä kangaspuilla mattoja 
ja tekemällä vapaa-ajalla myös muita-
kädentaitoihin liittyviä asioita eri tek-
niikoilla.  

Yksilöllisiä
opintopolkuja

Raija miettii, kuinka jo yläasteella hä-
nellä oli aina neule mukanaan kou-
lussa. “Opettajat eivät kumma kyllä 
puuttuneet siihen, koska pystyin neu-
lomaan ja seuraamaan opetusta yhtä 
aikaa siten, että se ei häirinnyt minun 
opiskeluani”, Raija muistelee. 

Raija kertoo nauttivansa opettajan 
työssä ja opettajana olemisessa eniten 
nimenomaan opettamisesta, opiskeli-
joiden kanssa olemisesta ja kanssakäy-
misestä, sekä siitä että saa jakaa heille 
omaa tietotaitoa. Tärkein Raijan saama 
palaute opiskelijoilta on se, että hän 
osaa kannustaa, ja Raija yrittääkin olla 
mahdollisimman kannustava opettaja. 
Parhaita kokemuksia on päästä seu-
raamaan kuinka opiskelija löytää omia 
vahvuuksiaan ja puhkeaa niiden myötä 
osaamisessaan kukkaan. 

Neulonta on aina  
ollut Raijalle tärkeää

Raijan ottama kuva hänen pihastaan.  
Siinä komeilevat aurinkoterassi ja 
45 m pitkä lumikouru.
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Jessica on käynyt lukion ja 
ollut sen jälkeen töissä kol-
me vuotta Budget Sportis-

sa. Nykyään hän työskentelee 
koulun ohella K-Supermarke-
tissa. Lukion jälkeen Jessica 
haki poliisikouluun, jonne pää-
sy jäi kiinni kolmesta pisteestä. 
“Piti tulla poliisi eikä ompelija.”

“Mulla alkoi se yrityshomma 
siitä, kun olin ensimmäisellä 
kisakaudella valmistautumassa 
fitness-kisoihin, ja siinä sitten 
mietin mistä ostaisin kisa-asut. 
Päätin sitten kokeilla niiden 
tekemistä itse, 
koska olen aina 
tykännyt käsi-
töistä. Valmen-
tajani sanoi, 
että tekemäni 
asut olivat hy-
vät ja siitä se 
lähti. “Jessica kertoo alkaneen-
sa tekemään itselleen lisää ki-
sa-asuja, minkä jälkeen hän 
teki niitä asiakkaallekin. “Kun 
tajusin että siinähän yhdistyy 
kaksi mielenkiinnon kohdetta-
ni, eli urheilu ja käsityöt, päätin 
tähän kouluunkin lähteä. Sitten 
mukaan tulivat urheiluvaatteet 
ja vapaa-ajan vaatteet. Nyt ko-
rona-aikoihin on tullut tehtyä 
koirien vaatteitakin, niille on 
kova kysyntä”. 

Kisa-asuja tehdessä Jessica 
kertoo keskittyvänsä paljon yk-
sityiskohtiin, tämä erottaa hä-
net monesta muusta tekijästä. 
Vuoden 2018 alussa hän teki 
bikinit syksyllä olevia kisojaan 
varten ja samoihin kisoihin hän 
suunnitteli itselleen voimiste-
luasun. Bikinien tekemisessä 
hänellä menee jo pelkän poh-

jan suunnitteluun noin kuusi tuntia, 
yhteen kuppiin menee suunnilleen 
kahdeksan tuntia, kun kupit tulevat 
täyteen koristestrasseja. Alaosa on sa-
manlainen projekti. Bikinien valmista-
miseen menee noin 30 tuntia, Jessica 
laskee. Pukujen hän kertoo olevan työ-
läämpiä, ja vaativat enemmän suun-
nittelua, asiakkaan tarpeet on otettava 
huomioon. Puvut täytyy myös tehdä 
oikeasta materiaalista, sillä fitnessissä 
liikkeitä tehdään myös lattialla. Jessica 
toteaa tämän olevan vaikein osuus.

“Haasteita ei vielä ole hirveästi ollut”, 
Jessica miettii; kirjanpitoasiat olivat 

hankalia hänelle, mutta 
nykyään hänelle ne hoi-
taa ulkopuolinen henki-
lö. Ainoa Jessican mie-
leen tuleva haaste tällä 
hetkellä on korona, sil-
lä kilpailuasuja ei tilata 

niin paljon. Jessicalla on kuitenkin laaja 
tuotevalikoima, joten hätää ei ole, sil-
lä esimerkiksi koirien vaatteita menee 
paljon.

Uskalla yrittää -kilpailu

Keväällä 2021 Jessica osallistui valta-
kunnalliseen Uskalla yrittää -kilpailuun. 
”Idea syntyi Ingmanedun yrittäjyyden 
opettaja Merja Ranta-Pereltä, enkä ol-
lut aluksi itse miettinyt yhtään, että ha-
luaisin lähteä kisaan. Merja sai kuiten-
kin inspiroitua minut mukaan”, Jessica 
kertoo. 

Uskalla yrittää -kilpailun projekti eteni 
siten, että ensin Jessica täytti hake-
muksen ja liiketoimintakuvaukset Mer-
jan kanssa. Ingmanedun audiovisuaa-
lisen alan opiskelijoiden kanssa tehtiin 
esittelyvideo, joka ei ollut alun perin 
tähän kilpailuun mutta se muokattiin 
siihen sopivaksi. Muuta ei tarvinnut 
ensimmäiseen vaiheeseen tehdä.

Tänä vuonna kilpailu järjestettiin vir-
tuaalisesti ja Jessicalle tämäkin sopi 
hyvin: “Otin vaan läppärin ja vastailin 
kysymyksiin. En oikein tiennyt mitä 
odottaa niin ei jännittänyt. Etänä kil-
pailu oli parempi toteuttaa, koska 
muuten olisi varmaan jännittänyt ja 
nyt pystyi kertomaan asioista ren-
nosti kotoa käsin.” Jessica on oppinut 
käyttämään vektorigrafiikkaohjelma 
Illustratoria, ja toteutti itse yrityksen 
visualisen ilmeen kuten käyntikortit ja 
esitteet. Jessicalla on myös www- ja 
Instagram-sivut, niiden suunnittelu oli 
osana aiempaa näyttötyötä. Jessicalla 
on luottavainen olo omaan tekemi-
seen. “Olen moniosaaja, minulla oli 
varma fiilis, että pärjäisin kisassa. Mo-
nella muulla oli keskitytty vain yhteen 
omaan osa-alueeseen.”

Semifinaalista Jessica nappasi komeas-
ti voiton ja motivaatio omaan tekemi-
seen kasvoi : ”Sen jälkeen sitä oli yhä 
enemmän innoissaan, kun näki sen, 
että onkin potentiaalia ja muut näki-
vät työni mielenkiintoisena. Se nostatti 
kiinnostusta ja motivoi. Ja hyvää mark-
kinointiahan se on minun yritykselleni, 
se siinä kiinnosti paljon”, Jessica nau-
rahtaa.

Jessica finaalissa

Jessican mukaan tärkein hänen oppi-
mansa asia oli se, että ei välttämättä 
tarvitse tietää tarkasti, mitä tekee tu-
levaisuudessa tai ylipäätään kaikkea 
omasta projektistakaan, kunhan luot-
taa omaan tekemiseen. Luottamus 
itseensä palkittiin myös ihan konk-
reettisesti menestyksellä huhtikuussa 
järjestetyssä kilpailun finaalissa, jossa 
Jessica voitti kaksi kategoriaa, Osuus-
pakin yhteistyökumppani- ja Alumni 
Awards-kilpailut. 

Alumni Awards:issa oli kolme voittajaa 
ja Jessica oli yksi heistä. Osuuspankin 
yhteistyökumppani -kilpailun Jessica 
voitti kokonaan. Myös finaali toteutet-
tiin täysin etänä. “Finaali oli semifinaa-
liin verrattuna helpompi.”, Jessica to-
teaa. Hän kertoo saaneensa keskittyä 
kertomaan enemmän mieluisia asioita 
yrityksestään, toisin kuin semifinaalis-
sa, jossa täytyi kerrata useaan ottee-
seen esimerkiksi yrityksen liikeideaa. 
Finaalissa kisa oli sujunut myös leppoi-

Askeleet    yrittäjyyteen
Jessica Huhtinen on 23-vuotias fitnesskilpailija. 
Hän valmistuu pian vaatetusalalta ja haaveis-
sa on yrittäjyys. Tänä vuonna Jessica osallistui 
menestyksekkäästi nuorten yrittäjyyskilpailuun 
“Uskalla Yrittää”.
 TEKSTI Jenna Halttunen ja Elena Nasonova KUVA Jenna Halttunen

sammin pidemmän tauon 
ansiosta, silloin sai vähän 
hengähtää.

Jessican suunnitelmat 
jatkoa varten muuttuivat 
hieman hänen voitettuaan 
Osuuspankin kilpailun; 
hän saa vuodeksi Osuus-
pankin kevytyrittäjä las-
kutuspalvelun käyttöönsä 
sekä ilmaisen mentorin 
vuodeksi. Jessican alku-
peräinen suunnitelma oli 
perustaa osakeyhtiö, mut-
ta voitettuaan palkinnon 
tämä ajatus jää vielä tois-
taiseksi taka-alalle. Alumni 
Awards -kilpailusta Jessica 
voitti kolmen kuukauden 
mittaisen ilmaisen jäse-
nyyden “Dreams”-inspi-
roitumispalveluun.

Kaiken kaikkiaan kilpai-
luun osallistuminen jätti 
Jessicalle hyvän maun: 
“Kokemuksen jälkeen kyn-
nys tämän tyylisiin juttui-
hin on paljon matalampi. 
Sai vähän maistiaista.”

Nordic Fitness Expo kilpailu 2018
KUVA Nfe Pictures

Jessicaa mukaan Uskalla yrittää -kilpailuun ky-
syneelle Ingmanedun yritystiedon opettaja Merja 
Ranta-Perelle kilpailu oli jättänyt hyvät fiilikset; 
”Jessica on taitava ja innostunut tekijä, se on 
tärkeintä ja silloin homma etenee.” Merja iloitsee 
nuorten rohkeudesta ja sosiaalisuudesta ja ker-
too kilpailun olevan iso ja motivoiva tapahtuma, 
joka on jokaiselle hyödyksi. Mahtava tilaisuus 
opiskelijoille lähteä kokeilemaan yrittäjyyttä.  

Merja on itse toiminut 20 vuotta yrittäjänä, joten 
hän tietää kuinka saada kannattava yritys aikai-
seksi. Nykyään pitää osata ja uskaltaa koko ajan 
enemmän, omaa osaamista täytyy markkinoida. 

Merja kertoo, että Ingmanedussa järjestettäviin 
Nuori Yrittäjyys (NY) -opintoihin voi osallistua 
kuka vaan. Hän painottaa, että perusteet yrit-
täjyydestä opetellaan tunneilla, ja että aluksi ei 
välttämättä tarvitse vielä olla edes selkeää ideaa 
yrityksestä.  Ensin NY-opinnoissa kartoitetaan 
omia vahvuuksia ja heikkouksia sekä kilpailutilan-
netta. ”Kyllä se kaikille pikkuhiljaa selkenee mikä 
oma juttu on.” Merja toteaa.  Hänen mukaansa 
työelämä muuttuu koko ajan siihen suuntaan, 
että ihmisillä on yrittäjämäinen tapa tehdä töitä. 
Se ei ole pelkkä asenne, vaan myös tapa.   

Yrittäjyys on tapa tehdä töitä

 
Intohimo omaan 
tekemiseen ohjasi 
kohti yrittäjyyttä
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    KesäKesä  KULISSIENKULISSIEN  takanatakana 
                                                           TEKSTI ja KUVA Annu Rautiainen

Keväällä 2020 Ingmanedun opettaja Jouni Valtonen vinkkasi media-alan opiskelijoille Panu Issakai-
selle ja Julia Tauriaiselle tulevan kesän elokuvaprojektista. Opiskelijakaksikolle tarjoutui ainutkertai-
nen mahdollisuus päästä kokemaan se, mistä molemmat olivat unelmoineet.

Heinäkuisen aamuauringon aikaan 
matka alkoi kimppakyydillä kohti La-
pinlahtea ja myös kohti uutta, mielen-
kiintoista oppimiskokemusta. Panu ja 
Julia pääsivät JP ja murtovaras –eloku-
van tuotantoryhmään. Elokuvaa kuvat-
tiin kuukauden ajan. 

Julia aloitti elokuvan tuotantoassistent-
tina. Hän piti huolta ruokatarjoilusta ja 
järjesti ruokaa rekvisiitaksi aamupala-
kohtaukseen. Kahden viikon kuluttua 
kamera-assistentti kuitenkin vaihtui. 
“Kuvaaja kysyi minulta, haluaisinko 
ryhtyä kamera-assistentin tehtäviin.” 
Julia kertoo. Kamera-assistenttina hä-
nen päätehtävänä oli skarppaaminen 
eli kuvan pitäminen tarkkana kuvauk-
sen aikana. Vastuualueeseen kuului 
myös kameravarusteista huolehtimi-
nen ja kameroiden kasaaminen. Lisäksi 
Julia otti behind the scenes -materiaa-
lia eli kuvia ja videoita kulissien takaa. 
Panu toimi valoassistenttina koulum-
me toisen opiskelijan kanssa. Hän huo-
lehti kuvausten aikana valaistuksesta 

ja siitä, että tavarat ovat paikoillaan 
ja laitteiden johdot poissa tieltä kun 
kuvaukset aloitetaan. Valoassistentit 
asettelivat valaistuksen välineitä pai-
koilleen ja joissain otoksissa pitivät nii-
tä käsissään. Elokuvaa kuvattiin myös 
julkisilla paikoilla, jolloin Panu informoi  
kuvauksista ohikulkeville ihmisille.

Eräs työpäivä alkoi aamulla ja kuvauk-
set uimarannalla kestivät poikkeuksel-
lisesti koko päivän; kotona oltiin vasta 
aamuyöllä, kun tavallisesti työpäivien 
pituus oli kahdeksan tuntia. Panu ker-
too että vaikka kyseessä olikin heidän 
pisin työpäivä, siitä huolimatta se oli 
yksi parhaista. “Siinä pääsi fiilikseen, 
että nyt tehdään jotain merkityksellis-
tä.” hän jatkaa.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jak-
so oli molemmille ikimuistoinen; Panu 
ja Julia kiittelevät, että heille mahdol-
listettiin tämä kokemus. Työilmapiiri 
tuotantoryhmässä oli positiivinen ja 
kannustava. “Oli mukava päästä seu-

raamaan, kuinka monta erilaista tilan-
netta elokuvan kuvauksista voi löytyä 
ja kuinka paljon kuvattavaa on yhdessä 
lyhyessä elokuvassa. Pääsin kokonais-
valtaisesti olemaan projektissa mukana 
ja näkemään kaikkien osapuolien työs-
kentelyä. Kokemus antoi tulevaisuutta 
varten valmiuksia toimia elokuvapro-
jekteissa.” Panu kertoo. 

”Tämä oli todella mahtava kokemus. 
Unelmani oli aina ollut päästä mukaan 
elokuvaprojektiin. Nyt sain nähdä, mil-
laista ammattilaisten tekemä työ oi-
keasti on ja miten elokuvia tehdään. 
Oli kiva, että kuvauspaikat vaihtelivat ja 
pääsimme mielenkiintoisiin paikkoihin. 
Välillä olimme metsän keskellä näkö-
alatornissa kuvaamassa.” Julia jatkaa. 

Mukavaa on, että kesän jälkeen elo-
kuvan tuottaja Samuel Grönholm on 
kutsunut Julian ja Panun kuvausapulai-
siksi myös muihin pieniin projekteihin. 
He ovat päässeet muun muassa kuvaa-
maan urheiluottelua. 

Behind the scenes -kuvat: Julia Tauriaisen kuva-albumi

Minni haki työssäoppimiseen ensin 
isompaan sanomalehteen, mutta val-
litsevan koronatilanteen vuoksi he 
eivät voineet ottaa harjoittelijaa siinä 
vaiheessa. Hetken pohdittuaan Minni 
päätti kokeilla Keskisuomalainen-kon-
serniin kuuluvaa Matti ja Liisa-lehteä, 
josta paikka löytyikin. Vaatimuksina 
olivat itseohjautuva työskentely ja 
oma auto, joka mahdollisti keikan te-
kemistä vaikkapa Kiuruvedelle asti. 

Harjoittelussa ollessaan Minni sai suo-
ritettua kuvajournalistisen työskente-
lyn tutkinnonosan, jonka suorittami-
nen olikin ollut toiveissa ja tavoitteissa 
opintojen alusta asti. Syksyllä Minni 
aloitti yrittäjyysopinnot, mutta koki et-
teivät ne palvelleet häntä juuri siinä 
hetkessä. Näin sitten päädyttiin taas 
ottamaan yhteyttä Mattiin ja Liisaan ja 

sinne pääsikin. Sitten piti vain opetta-
jan kanssa katsoa minkä kurssin siellä 
voisi suorittaa ja täksi kurssiksi päätyi 
valokuva-alan assistentin työtehtävät.

Päivät lehtityössä eivät olleet koskaan 
samanlaisia; maanantai, tiistai ja keski-
viikko olivat yleensä täyteen pakattuja, 
sillä lehti ilmestyy torstaisin ja kaiken 
piti olla valmista keskiviikkona puo-
leenpäivään mennessä. Loppuviikko 
oli yleensä hiljaisempaa; silloin Minni 
dokumentoi esimerkiksi merkittäviä 
rakennuksia Matin ja Liisan kuva-arkis-
toihin. Hän on kuvannut materiaalia jo 
kesällä 2020 seuraavan vuoden kesä-
kuun alussa ilmestyvään Matti ja Liisa 
-kesälehteen. Nopeita uutiskeikkoja 
ei juurikaan Matissa ja Liisassa tullut, 
sillä lehti ilmestyy vain kerran viikos-
sa. Useasti keikat olivat siis etukäteen 
sovittuja joko Minnin tai toimituksen 
toimesta. 

Kysyttäessä, mitä taitoja työpaikalle 
oppimaan mennessä tulisi olla, Min-
ni vastaa: “Sosiaaliset taidot ovat mi-
nun mielestäni avainasemassa siinä 
vaiheessa, kun mennään työpaikalle 
oppimaan ja semmoinen ulospäin-
suuntautuneisuus korostuu hirveäs-

ti. Tietysti oma-aloitteisuus ja itse-
näisesti työskentelevyys, sillä kaikilla 
työnantajilla ei välttämättä ole aikaa 
lähteä opettamaan ketään ihan kä-
destä pitäen”. Minni kertoo siitä, kuin-
ka harjoittelussa hänet oli rinnastettu 
kollegaksi harjoittelijan sijasta. “Valo-
kuvaajana on minun mielestäni vaikea 
työskennellä, jos ei kykene sosiaalisiin 
kontakteihin” hän kertoo.

Vuonna 2019 opiskelunsa 
aloittanut aikuisopiskelija 
Mirja “Minni” Leinonen on suorit-
tanut opintojansa hyvin no-
peaan tahtiin valmistuen alle 
kahdessa vuodessa keväällä 
2021. Tämän ovat mahdollis-
taneet hyvät harjoittelupai-
kat sekä ahkera työskentely. 

Ahkeraa ja itseohjautuvaa 
työskentelyä

TEKSTI Moona Moilanen PÄÄKUVA Lara Lindström KUVAT Mirja Leinonen

Vuonna 2019 opiskelunsa aloitta-
nut aikuisopiskelija Mirja ”Minni” 
Leinonen on surittanut opintojan-
sa hyvin nopeaan tahtiin val-
mistuen alle kahdessa vuodessa 
keväällä 2021. Tämän ovat mah-
dollistaneet hyvät harjoittelupai-
kat sekä ahkera työskentely.
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Yrityksessä Nuutti on päässyt tekemään kaikenlaisia työtehtäviä. Hän 
on ollut mukana kalustekokoonpanossa ja tehnyt muun muassa sän-
kykaappeja, laatikoita ja hyllyjä. Nuutti aloittaa työpäivän seitsemäl-
tä ja lähtee kotiin kolmelta. Hän kertoo oppineensa sarjatuotannossa 

työskentelyä, jossa valttia ovat nopeus ja keskittyminen. Nuutti on viihtynyt 
harjoittelupaikassa hyvin, ja hänen mielestään parasta on ollut sänkykaappien 
kasaaminen. Ylitsepääsemättömiin haasteisiin Nuutti ei ole törmännyt. Jos 
haasteita on tullut, ne on otettu vastaan, Nuutti hymyilee. 

Koulussa saatu oppi on antanut hyvät valmiudet suorittaa opintoja myös 
työpaikalla. Nuutti sanoo, ettei ole tarvinnut juurikaan tukea opettajalta tai 
työpaikkaohjaajalta. Ohjausta on kuitenkin saatavilla aina tarvittaessa. Ing-
manedusta valmistumisen jälkeen Nuutti aikoo hakea opiskelemaan raken-
nusinsinööriksi. 

Kuopion Woodin tuotantopäällikkö 
Anssi Siponen kertoo, että yritys val-
mistaa ja myy massiivipuisia julkitila-
kalusteita. Tilat sijaitsevat Kuopiossa 
Kelloniemessä, ja työntekijöitä on noin 
60 henkeä. Woodin valmistamia tuot-
teita viedään ympäri maailmaa, ja tär-
keimpiä tuoteryhmiä ovat päiväkoti- ja 
koulukalusteet.  

Yritykseen tuleva opiskelija aloittaa 
työt helpommista ja selkeämmistä 
työtehtävistä. Vaativampiin työteh-
täviin siirrytään, kun opiskelijalla on 
valmiudet ottaa haasteita vastaan. Ta-
voitteena on, että kokemuksen karttu-
essa opiskelija suoriutuu työtehtävistä 
työelämän vaatimusten mukaisesti, 
Anssi selvittää. Nuutti on työskennellyt 
Woodilla kokoonpanotehtaalla, jos-
sa työtehtäviin kuuluvat kalusteosien 
esivarustelu ja kalusteiden kokoonpa-
no. Anssi sanoo, että työpaikalla ta-

pahtuva osaamisen hankkiminen 
antaa opiskelijalle kokemusta ja 
yritys hyötyy tämän työpanokses-
ta. Nuutti on tehnyt hyvää työtä ja 
ollut suureksi avuksi tuotannos-
sa. Yritys arvostaa opiskelijoissa 
oma-aloitteisuutta, apua pitää 
kuitenkin osata kysyä, kun sitä tar-
vitsee. Silloin työprosessit sujuvat 
ja asiat valmistuvat.

Yhteistyö Kuopion Woodin ja Ingman-
edun välillä on jatkunut vuosien ajan ja 
sitä jatketaan ja kehitetään edelleen. 
Toimintamallit ovat hioutuneet hyvik-
si ja yhteyshenkilöt käyneet toisilleen 
tutuiksi. Työharjoittelut ovat sujuneet 
hyvin ja niistä on kertynyt positiivisia 
kokemuksia, joten Woodi haluaa jat-
kossakin tarjota opiskelijoille mahdol-
lisuuden harjoitella työelämäntaitoja 
yrityksessä.  Anssi itsekin on valmis-
tunut Ingmanedusta ja kertoo pärjän-
neensä pitkälle, sillä oppilaitoksessa 
hankittu koulutus on antanut hyvät 
eväät työelämään. Valmistumisen jäl-
keen on helppo tarttua työtehtäviin, 
kun aiheet ovat opiskeluista tuttuja. 

Nuutti kasaa sänkykaappia

TuotTeita 
ympäri maailmaa

TEKSTI Henna Partanen ja Emma Korhonen KUVAT Emma Korhonen

SarjatuoTannosSa
nopeuS on valTtia

Ingmanedun taideteollisuusalan perustutkintoa opiskeleva Nuutti 
Moisa suorittaa työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankkimista 
Kuopion Woodilla. Yrityksen hän löysi puusepänalan opettajan 
Matti Pohjannoron avustuksella. Yhdessä he tutustuivat eri vaihto-
ehtoihin, jonka jälkeen Nuutti päätti ottaa yhteyttä Woodiin, jossa 
on nyt ollut suorittamassa opintojaan kaksi kuukautta. 

Anssi työskentelee tuotantopäällikkönä

TEKSTI Elena Nasonova KUVAT Ilkka Kokkonen

”Tiesin aina, että haluan työskennellä 
taiteen ja kulttuurin parissa, mutta en 
halunnut kuvataiteen opettajaksi tai 
kuvataiteilijaksi. Hakeuduin Ingman-
eduun, jotta saisin jatko-opintojen 
suhteen lisää miettimisaikaa, ja oppi-
sin samalla käytännössä kuvataiteen ja 
valokuvauksen eri tekniikoita.”, Henna 
kertoo. 

Hennan mukaan opiskelu sujui mu-
kavasti: opettajat olivat inspiroivia, 
tehtävät monipuolisia ja ryhmähenki 
oli hyvä. ”Ensimmäisellä taidehisto-
rian tunnilla löysin oman intohimoni 
nimenomaan taidehistoriaan. Siinä 
yhdistyi kiinnostukseni taiteeseen ja 
historiaan. Myös kuvataiteen tekniikoi-
den oppiminen auttoi ymmärtämään 
taidetta syvällisemmin.” 

Luottamus omaan tekemiseen

Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopistosta vuonna 2009 kuva-artesaaniksi valmistunut 
taidehistorioitsija Henna Hietainen työskentelee nykyään Kuopion yliopistollisessa sairaalassa 
taideasiantuntijana ja kirjoittaa vapaa-ajalla Hurmioitunut-nimistä taideblogia. 

Jatko-opinnot ja työura
Ingmanedusta valmistumisen jälkeen 
Henna työskenteli välivuoden valoku-
vaajana Suomen ortodoksisessa kirk-
komuseossa, jossa hän oli suorittanut 
opintojen aikaisen työssäoppimisjak-
son.  Vuonna 2010 Henna pääsi opis-
kelemaan taidehistoriaa Jyväskylän 

yliopistoon. ”Yliopistossa opiskelin 
taidehistorian rinnalla museologiaa ja 
etnologiaa. Suuntauduin tutkimuksel-
lisesti alusta alkaen kristilliseen taitee-
seen, sillä kirkkotaide oli alkanut kiin-
nostaa ortodoksisessa kirkkomuseossa 
työskennellessä.”

”Valmistuin filosofian maisteriksi 2015 
ja pääsin töihin Suomen ortodoksiseen 
kirkkomuseoon amanuenssiksi 2016. 
Vastuullani oli mm. näyttelytoiminta, 
ikoneista ja sakraaliesineistä vastaami-
nen ja niihin liittyvien asiantuntijalau-
suntojen antaminen ja artikkelien kir-
joittaminen” Henna kertoo.

Vaikka Henna nautti amanuenssin 
työstä ja oli siinä hyvä, hän alkoi poh-
timaan uusiin haasteisiin tarttumista. 
Näin hän pääsi Kuopion yliopistollisen 
sairaalan taideasiantuntijan virkaan ja 
aloitti työt joulukuussa 2020. ”Vastuul-
lani on KYSin taidekokoelmasta huo-
lehtiminen; sijoitan taidetta sairaalan 
eri tiloihin, huolehdin niiden kunnos-
ta ja toimin asiantuntijana taiteeseen 
liittyvissä kysymyksissä. Pääsen myös 
vaikuttamaan siihen, millaista taidetta 
sairaalaympäristöön hankitaan. Näiden 

lisäksi vastaan sairaalassa järjestettä-
västä taidenäyttelytoiminnasta.”

Hennan mielestä työllistyminen tai-
de- ja kulttuurialalle voi olla haastavaa 
mutta luottamus omaan tekemiseen 
auttaa pärjäämään. ”Tärkeintä on olla 
kiinnostunut ja tuoda omaa osaamis-
taan esille missä muodossa tahan-
sa. Tehdä itsensä merkitykselliseksi, 
tutustua erilaisiin ihmisiin ja luoda 
verkostoja. Itselleni merkityksellisin 
portti kulttuurikentälle työllistymiseen 
oli Hurmioitunut-taideblogin perusta-
minen, jota olen kirjoittanut vuodesta 
2010 alkaen. Aloin kiertää taidehis-
torian opintojen aikana museoissa ja 
taidegallerioissa ja kirjoittaa näytte-
lyistä ajatuksiani blogiin. Jonkin ajan 
kuluttua museot ja taiteilijat alkoivat 
jakaa kirjoittamiani juttuja omissa ver-
kostoissaan, jonka myötä minut alettiin 
tuntea kulttuurikentällä positiivisena 
taidevaikuttajana. Blogin kautta olen 
saanut luotua kulttuurikentälle tärkeitä 
verkostoja, joista on hyötyä esimerkiksi 
nykyisessä työssäni.”

”Jokainen joka 
uskoo ja luottaa 
omaan tekemiseensä,                        
pärjää kyllä.”

Taiteen ja kulttuurin aalloilla
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Sadun en-
simmäinen 
a m m a t t i 

oli sähköasen-
taja, koulun 
jälkeen hän oli 
monenlaisissa 
työpaikoissa ku-
ten sähkötukun 
työntekijänä ja 
Kuopion Tek-
niikan myymä-
länvastaavana. 
Vaikka asiakas-
palvelutyö oli 
mukavaa, ala ei 
kuitenkaan tun-
tunut oikealta. 
Silloin Satu al-
koi miettimään 
mitä hän haluasi 
tehdä elämässä; 

rakkaus sisustamiseen ja suunniteluun 
toi hänet Ingmanedun nettisivulle.” 
Hain Ingmanedulle, koska netistä kat-
soin, että siellä on sisustusala” Satu 
kertoo. ”Ajattelin, että aloitan koulun, 
opiskelen sisustussuunnittelijaksi ja 
perustan yrityksen”.  

Koulun ensimmäisenä päivänä selvisi, 
että vaikka koulutus sisältää 1-2 sisus-
tussuunnittelun kurssia, se oli painot-
tunut vahvasti käsityölle. ”Mietin, että 
tämänkö takia irtisanoin itseni vakitui-
sesta työstä? Mikä moka!” Satu muis-
telee. Hän oli valmis jättämään opinnot 
kesken ja aloittamaan toisen koulun, 
kun tekstiilialan opettaja Raija Kan-
niainen ehdotti opiskelun jatkamis-
ta. Hänen mukaansa Sadulla voisi olla 

jotain uutta näkemystä juuri sen takia, 
että hänellä ei ollut kokemusta tekstii-
lialasta.  Sovittiin, että Satu suorittaisi 
koulun 1,5 vuodessa.  

Kaiken muuttava tekstiili

Yhtenä tehtävänä oli tehdä viltti. Luon-
to on Sadulle tärkeää, siksi hän haki 
inspiraation sieltä;  ”Kävelin luonnossa 
ja mietin, minkälaisen viltin haluaisin 
tehdä. Koskettelin eri pintoja. Tuli mie-
leen, että haluan tuoda vilttiin erilaisia 
pintoja ja luoda siihen elävän pinnan, 
niin kuin luontokin elää”. Ideasta syn-
tyi kaiken muuttava tekstiili. Raija näki 
heti sen potentiaalin, mutta silloin Satu 
haaveili vielä sisustussuunnittelijan 
urasta ja valmistumisen jälkeen lähti 
jatkamaan opiskelua Helsinkiin. Siellä 
opettajana oli arvostettu sisustussuun-
nittelija Kaisa Blomstedt, hän näki 
tekstiilit ja sanoi, että Sadulla on sem-
moinen aarre, että kannattaa keskittyä 
siihen, perustaa brändi ja yritys. ”Ilman 
Kaisaa en olisi saanut rohkaisua” Satu 
toteaa.

Siitä alkoi Satunisu Design -brändin 
historia; alun perin oli vain viltti ja sii-
tä kehittyi ainutlaatuisia käsintehtyä 
sisustustekstiilejä ja yksilöllisiä mitta-
tilaustöitä. Sitä käytetään esim. seinä-
tekstiilinä, huonekalujen ja laukkujen 
teossa, eri kokoisina ja sävyisinä asiak-
kaan toiveiden mukaan. Sadun omassa 
showroomissa Kuopiossa voi tutustua 
tekstiiliesimerkkeihin.   

Satu hoitaa markkinointia ja verkos-
toitumista itse. Hän kertoo, että kan-

sainvälinen kauppa on aika työläs ja 
kulttuurierot vaikuttavat paljon työ-
prosessiin. Hän on tehnyt yhteistöitä 
muun muassa Jukka Rintalan, BRAB-
BUn sekä Heili Bridalin kanssa, tulossa 
on myös yhteistyötä Vallilan kanssa. 
Näiden lisäksi Satu Nisu Design on 
mukana EXPO2020 maailmannäytte-
lyssä osana Suomen osastoa. ”Parasta 
yrittäjyydessä on se, että itse päätän 
mitä teen ja milloin. Unelmien mah-
dollistaminen. Kaikki on minusta kiinni. 
Jos tietäisin miten vaikeaa tämä tulee 
olemaan, en olisi lähtenyt ikinä. Mutta 
matkan varrella on vahvistunut, että en 
halua tehdä mitään muuta kuin yrit-
tää.” 

uniikki 
kädenjälki

Satu Nisu aloitti opinnot Ingmanedussa haaveillen 
sisutussuunnittelijan urasta. Kävi kuitenkin toisin ja 
hänestä tuli tekstistiilialan yrittäjäjä.  

 KUVA Ari Kesonen

 K
UV

A 
Ar

ja
 M

än
ty

lä

TEKSTI Elena Nasonova ja Natalia Kekkonen

KUVA Elena Nasonova

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
mukaan hyvinvoinnin osatekijät jae-
taan kolmeen eri osa-alueeseen: ter-
veyteen, materiaaliseen hyvinvointiin 
ja koettuun hyvinvointiin, elämän-
laatuun. Hyvinvointi on aina ihmisen 
yksilöllinen oma kokemus. Jokainen 
määrittää lopulta itse sen, mistä oma 
hyvinvointi koostuu. 

Omaan hyvinvointiin voi vaikuttaa yk-
sinkertaisilla, päivittäisillä asioilla. Jak-
sat paremmin arjessa, kun tunnistat 
sekä hyvinvointiasi vahvistavia että 
heikentäviä tekijöitä, ja osaat reagoida 
niihin. Terveydenhoitaja Linda Ollikai-
nen listaa kymmenen asiaa, jotka vai-
kuttavat arjessa jaksamiseen.

1. Mielekäs tekeminen

Mielekäs tekeminen ja toimeliaisuus 
tuovat elämänhallinnan tunnetta. Koti-
askareista sekä arkipäivän perusasiois-
ta suoriutuminen luo rytmiä arkeen ja 
lisää mielihyvän tunnetta. 

2. Yhteenkuuluvuus 

Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että 
tuntee kuuluvansa osaksi yhteiskun-
taa. Osallisuus opiskelija-, työpaikka tai 
harrastusyhteisöön tuo tunteen siitä, 
että on tärkeä ja merkityksellinen. 

3. Ravitsemus 

Säännöllinen ateriarytmi ja monipuoli-
nen ravinto tukevat hyvinvointia. Ruo-
ka on elimistön polttoainetta, josta 
saamme energiaa. 

4. Uni 

Unen määrä vaikuttaa hyvinvointiin 
kokonaisvaltaisesti. Unta tulisi saada 
7–8 tuntia yössä. Hyvälaatuinen uni on 
ihmiselle tärkeää, koska uni on yhtey-
dessä ihmisen psyykkisiin ja fyysisiin 
voimavaroihin. 

5. Liikunta 

Liikunnalla on paljon terveyttä edistä-
viä vaikutuksia. Jokaisen tulisi löytää 

itselleen mieleinen tapa liikkua. Liikun-
nan harrastamisen ei tarvitse tuntua 
pakkopullalta. 

6. Rentoutuminen

Itselleen ei kannata haalia liikaa teke-
mistä, jotta aikaa jää myös lepäämi-
seen ja rentoutumiseen. 

7. Vapaa-aika 

Vapaa-ajalla tulisi tehdä asioita, jois-
ta nauttii. Mielekkäällä tekemisellä on 
suuri vaikutus hyvinvointiin.

8. Sosiaalinen media

Somessa tulisi viettää kohtuullisesti ai-
kaa. Liiallinen somen käyttäminen voi 
johtaa siihen, että arjesta jää muita tär-
keitä asioita pois. 

9. Päihteet 

Kohtuus päihteiden käytössä tukee hy-
vinvointia. 

10. Armollisuus 

Kiireinen arki ja täydellisyyden tavoit-
telu voivat johtaa loppuun palamiseen. 
Arjen ei tarvitse olla suorittamista, vä-
lillä riittävän hyvä riittää. Itselleen kan-
nattaa olla armollinen. 

Elämä ei ole oppikirjan suorittamista. 
Jokainen voi tehdä jotakin oman hy-
vinvointinsa kohentamiseksi, kunhan 
ensin kysyy itseltään, mitä haluaa ja 
ennen kaikkea miksi. Elämäänsä saa 
olla myös tyytyväinen. Hyvinvoinnin 
edistämiseen kannattaa pureutua pala 
kerrallaan, omia voimavaroja kuunnel-
len, toteaa Linda. 

Ihminen on kokonaisuus, ja siksi jos 
osa hyvinvoinnin rakennuspalikoista 
puuttuu tai ne ovat epätasapainos-
sa, kokonaisuus kärsii, Linda selvittää. 
Hyvinvointia heikentäviä tekijöitä ovat 
esimerkiksi stressi, sairastelu, epäter-
veelliset elämäntavat, taloudelliset 
vaikeudet, mielenterveys- ja päihde-
ongelmat ja yksinäisyys. Kun tunnistat 

hyvinvointiasi heikentävät tekijät, voit 
pyrkiä pieniin muutoksiin tai hakea ul-
kopuolista tukea.

Koronaepidemiasta johtuva epävar-
muus ja epidemiaa torjuvat rajoitukset 
vaikuttavat edelleen lähes jokaisen ar-
keen. Mielenterveys voi joutua eri syis-
tä koetukselle. Koronapandemian vai-
kutukset näkyvät myös opiskelijoiden 
hyvinvoinnissa. Perusarjen muuttumi-
nen, etäopiskelu, sosiaalisten suhtei-
den rajoittaminen, harrastusmahdol-
lisuuksien vähentyminen sekä pelko 
koronasta näkyvät opiskelijoiden hen-
kisessä pahoinvoinnissa, toteaa Linda 
ja korostaa, että hyvinvoinnin tukipila-
rit sekä arjessa jaksamisen keinot ovat 
samat, kuin ennen koronaakin. Lisäksi 
Linda muistuttaa, että ahdistavien aja-
tuksien kanssa ei kannata jäädä yksin. 
Somen käyttöä kannattaa välttää, jos 
uutisointi aiheuttaa ahdistusta. Koro-
naan liittyvistä peloista ja huolista voi 
tulla puhumaan terveydenhoitajan 
kanssa. Puhuminen ja oikea tieto hel-
pottavat oloa.

Ingmanedun oppilaitoksessa on tar-
jolla opiskeluhuollon palvelut, joiden 
kautta voit saada apua ja tukea. Kynnys 
palveluihin on matala. Terveydenhoita-
jan ovelle opiskelijat ovat aina terve-
tulleita, opiskelijoitahan varten täällä 
olemme, Linda korostaa.

Terveydenhoitaja paikalla ma, ke ja 
pe (akuutit asiat ilman ajanvarausta) 

Kuraattori Lotta Dahlström ke ajanva-
rauksella

Psykologi ajanvarauksella 

Lääkärit Mikko Laiho ja Matti Taskinen 
paikalla ma ja pe ajanvarauksella

Kymmenen konstia hyvään oloon 
TEKSTI ja KUVAT Emma Korhonen
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Pöytäroolipejä

”Yllä oleva teksti on suora 
lainaus oikeasta peliti-
lanteesta. Pöytäroolipelit 

(tabletop roleplaying game) 
ovat yhdessä toteutettavaa tari-
nankerrontaa, jossa yksi on pe-
linjohtaja tai pelitermein GM eli 
Gamemaster. Hän ohjaa pelat-
tavaa maailmaa, sen ympäris-
töä ja hahmoja sekä haasteita, 
joita pelaajat yrittävät ratkoa. 
Muut pelaajat luovat itselleen 
hahmot, jotka seikkailevat pe-
lin maailmassa. He eläytyvät 
hahmoihinsa kuvailemalla, mitä 
ne missäkin tilanteessa tekevät. 
Roolipeli etenee vuoropuhelu-
na pelinjohtajan asettamien ti-
lanteiden ja pelaajien hahmojen 
reagointien kautta. Tarvittaessa 
hankalat tilanteet kuten taiste-
lut tai toisen hahmon suostut-
telu tekemään jotain, ratkotaan 
noppaa heittämällä. 

Pelien maailmat voivat olla ko-
konaan pelinjohtajan ideoimia, 
mutta usein pohjana käytetään 
jo olemassa olevia pelikirjoja. 
Niistä löytyy mm. säännöt no-
palla ratkaistaviin tilanteisiin, 
yleistietoa kyseisestä maail-
masta sekä valikoima hahmo-
tyyppejä ominaisuuksineen. 
Pelikirjoista kuuluisin ja ensim-
mäinen kaupalliseen myyntiin 
tullut, on Dungeons&Dragons 
tai tuttavallisemmin DnD, joka 
julkaistiin 1974. Se on klassinen 
fantasiapeli täynnä lohikäär-
meitä, haltijoita ja taikavoimia. 
 

Peli jokaisen makuun 

Fantasia on hyvin suosittu aihe 
pöytäroolipeleissä ja sitä usein 

yhdistellään omintakei-
sesti muihin elementtei-
hin, kuten scifiin, kan-
santaruihin tai historiaan. 
Pelit voivat olla yhdellä kerralla pelat-
tavia (oneshot) tai jakautua laajem-
pana kampanjana usealle pelikerralle 
mahdollistaen monitasoisemman ta-
rinankerronnan ja roolihahmojen ke-
hityksen. Osa pelikirjoista sisältää val-
miiksi suunniteltuja kampanjoita, joita 
pelinjohtaja voi hyödyntää. Oneshot 
-pelit taas ovat hyviä pelimekanismiin 
tutustumiseen. Varsinkin DnD:n kaltai-
set pelit ovat todella sääntörikkaita ja 
pelin sujuvasti rullaamaan saaminen 
ottaa oman aikansa. Toisaalta ones-
hotit voivat olla hauska yhden illan 
viihdepaketti kaveriporukan kesken. 
Useimmat pelikirjat ovat englanniksi ja 
englanninkieliset termit ovatkin vakiin-
tuneet pöytäroolipelaajien puheeseen. 
Kielitaidosta on hyötyä, mutta huo-
nommallakin kielipäällä pärjää kääntä-
jän ja pelikavereiden avustuksella.

Etänä keskelle fantasiaa 

Koska pöytäroolipelit ovat puhekes-
keisiä pelejä ne soveltuvat loistavasti 
myös etäpelaamiseen. Useimmiten 

tähän riittää vain puheyh-
teys, tai halutessaan vi-
deopuhelu esimerkiksi 
Skypen kautta. Etäpelaa-

miseen on olemassa myös apuväli-
neitä netin kautta; on olemassa useita 
noppien heittoa generoivia sivustoja, 
joita voi myös hyödyntää, jos fyysisten 
noppien ostaminen ei kiinnosta. Toi-
saalta taas Roll20.net kaltaiset sivustot 
antavat työkalut monipuolisempaan 
etäpelaamiseen. Sen kautta voi hoitaa 
ääni- ja videoyhteyden, heittää nopat 
ja jopa tehdä peliympäristöistä kartto-
ja, joilla hahmoja voi liikutella. 

Pöytäroolipelaamisella on paljon posi-
tiivisia vaikutuksia. Ne kehittävät sosi-
aalisia taitoja, aktivoivat mielikuvitusta 
ja harjoittavat empatiaa rooleihin eläy-
tymisen kautta. Kaikilla pelaajilla on 
yhteinen tavoite saada haasteet rat-
kottua, joten peleistä puuttuu kilpai-
lullinen asetelma toisia vastaan.  

Lisää tietoa pelaamisesta löytyy mm. 
Suomen pöytäroolipeli seuran ko-
tisivuilta (suomenroolipeliseura.fi). 
Seura myös järjestää kaikille avoimia 
etäpelejä Discordin kautta.  

Astraterra 
Suomalalainen koko perheen höyryfantasiapeli, jossa pelaajat pääsevät löytöretkille mitä kiehto-
vampiin paikkoihin pirstaloituneen renkaan muotoiseen maailmaan. Tarvitsee pelikirjan ja kuusi-
tahoisia noppia (D6).

Yes, Sir! 
Historiaa mukaileva Suur-Britannian aikaan sijoittuva peli, jossa pelaaja pääsee kokemaan tilal-
listen ja palvelusväen elämää moninaisissa tilanteissa. Tarvitsee ladattavan PDF pelikirjan ja D6 
noppia.

Risus 
Yksinkertainen pelipohja mille tahansa roolipelille. Sopii aloittelijoille. Tarvitsee ilmaiseksi ladatta-
van nelisivuisen PDF ohjekirjan, D6 noppia ja paljon mielikuvitusta.

The Ground Itself: 
Maailmanrakennuspeli, jossa pelaajat kehittävät yhdessä uuden alueen ympäristöä ja historiaa 
yhdessä. Tarvitsee ilmaiseksi ladattavan PDF ohjekirjan, D6 noppia, tavallisen korttipakan ja kirjoi-
tusvälineet.

TEKSTI ja KUVAT Natalia Kekkonen Tarvittaessa 
tilanteet rat-

kotaan noppaa 
heittämällä.

Rene:
Munkki:
Rene:
GM:

Tulette käytävään, joka on aivan täynnä köynnöksiä. Molemmin puolin on ovia, joista yhtä lukuun otta-
matta kasvit ovat tunkeutuneet ikkunoiden ja ovien läpi huoneisiin. Seinillä on viisi valtavaa sulkeutunutta 
kukkaa, joista leijuu mädäntyneen haju. Aiemmin kuulemanne puhe kuuluu kovempaa, yksi puhujista 
huudahtaa “Onko siellä joku?” 
”No on! Onko siellä?! Me on etitty koko paikka!”  
“Rauhoitu, Rene, rauhoitu”  
“Pelottaa!” 
Puhuja vastaa: ”Teidän on pakko auttaa meitä! 
Mutta olkaa varuillan-” tässä kohtaa kaikki kukat 
levähtävät auki. Voitte valmistautua taisteluun.

GM:

TEKSTI JA KUVAT Susanna Pirskanen ja Myathesu Zin  

Skeittaus kehitettiin Kaliforniassa 
surffaajien toimesta heidän ha-

luttuaan harjoitella surffaamista myös 
kuivalla maalla tuulettomina päivinä. 
Skeittauksen ideana on liikkua lau-
dalla ja tehdä halutessaan erilaisia 
temppuja. Alun perin skeittaamista 
harjoitettiin kaduilla käyttäen hyödyksi 
kaupunkiympäristöä ja sen rakennel-
mia. Nykyään skeittaukselle on myös 
omia harrastuspaikkoja, kuten erilaiset 
skeittiparkit ja –hallit. Mielikuvitusta 
käyttäen skeittausta voi kuitenkin har-
rastaa melkein missä tahansa. Ingman-
edun lähiympäristöstä skeittaamiseen 
sopivia paikkoja löytyy sekä Siilinjär-
veltä että Kuopiosta.  

Vaikka skeittaus on melko vapaamuo-
toinen laji, järjestetään sille myös kisoja. 
Suomessakin skeittauksessa kilpaillaan 
muun muassa Suomen Mestaruudes-
ta. Kisaamista, ja skeittaamista yleen-
säkin hankaloittavat sääolot, sillä ulko-
na pääsee harjoittelemaan vain puolet 

vuodesta. Sisäharjoittelutilojen puute 
onkin ollut yksi skeittausharrastuksen 
suurin ongelma Suomessa. Sisätiloissa 
sijaitsevien skeittihallien lisääntymisen 
myötä tilanne on kuitenkin parane-
maan päin ja skeittaus on osoittautu-
nut suosituksi lajiksi nuorison keskuu-
dessa. 

Suosion kasvamisen myötä skeittaus 
on viime vuosina saavuttanut lajin tä-
mänhetkisen huippunsa. Rullalautailu 
eli skeittaus hyväksyttiin olympiala-
jiksi vuoden 2020 Tokion olympialai-
siin Kansainvälisen Olympiakomitean 
toimesta. Päätös koskee tällä hetkellä 
vain Tokion kisoja, mutta sen myötä 
lajin yleinen arvostus on kasvanut ja 
skeittausta voidaankin toivoa nähtävän 
myös tulevissa kisoissa yhtenä olym-
pialajeista. 

Skeittaukseen liittyy  
vahvasti oma alakulttuuri 

Skeittauksen ympärillä on alusta asti 
ollut oma alakulttuuri, jossa vapaus, 

Kaduilta ja kujilta 
olympialaisiin asti

• Kuopion skeittihalli 

• Lippumäen skeittiparkki 

• Jynkän monitoimitalo 

• Siilinjärven betoniparkki 

• Siilinjärven Tokmannin parkkihalli

Ingmanedun 
lähellä sijaitsevia skeittipaikkoja

luovuus ja itsenäinen tekeminen ovat 
olleet tärkeitä arvoja skeittaamisen ai-
touden säilyttämisessä. Skeittauksen 
suosion kasvaessa sen tavoittama ylei-
sö on kasvanut, mikä on houkutellut 
lajin pariin myös sponsoreita. Sosiaa-
linen media on isossa osassa sponso-
reiden haalimisessa, sillä suurin osa 
sponsoroidusta materiaalista on sosi-
aaliseen mediaan kuvattavia skeittaus-
videoita, joissa osana esiintyy sponso-
roitu tuote kuten lauta tai vaatteita.  

Suomestakin löytyy skeittibrändejä, 
joista osalla on myös skeittiliikkeitä, 
josta voi hankkia skeittaamisessa käy-
tettyjä varusteita ja vaatteita. Omaa 
tekemistä arvostetaan, joten monet 
sosiaalisessa mediassa vaikuttavista 
skeittaajista tai skeittitiimeistä perusta-
vat myös omia brändejä, ja myyvät sitä 
kautta tuotteitansa. 

Ingmanedun graafisen suunnittelun 
opiskelija Tommi Niemilä on onnis-
tunut yhdistämään harrastuksensa 
oman alan opiskeluihin skeittilautojen 
pohjissa eli deckissä olevien kuvitus-
ten kautta. Kuvitukset tehty Illustratoria 
käyttäen.
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Kesä

Syksy

Talvi

Kevät

Avaus teksti

urheilu

Kuntoilu

Talvi urheilu

Ruoan laittouusien asioiden oppiminen

Lukeminen

Vaellus
Luultavasti kaikille ainakin yksi urheilulaji on jollain tasolla tuttu, 
sillä lajia on lukuisia, ja eri lajeja on mahdollista harrastaa ym-
päri vuoden. On olemassa myös paljon lajeja ja niiden muotoja 
joita voit tehdä myös yksin ja vaikka ilman välineitä tai varsinai-
sia tarkoitukseen rakennettuja harrastuspaikkojakin. Tosin suuri 
osa urheilulajeista käyttää jonkinlaisia välineitä, ota siis porukka 
mukaan ja mene vaikkapa urheilukentälle. Kannattaa avoimin 
mielin tutustua mitä eri lajit sisältävät!

Kirjoittaminen on mukavaa tekemistä, jos sinul-
la on ideoita tarinoihin tai aiheisiin. Inspiraatio 
kirjoituksiin voi tulla mistä tahansa, vain oma 
luovuutesi on rajana. Jos pidät omista tarinois-
tasi ja haluat jakaa niitä, on kirjoitus erittäin 
hyvä tapa esittää oman mielikuvituksensa tuot-
teita muille... tai aina voit pitää oman mieliku-
vituksesi luomat maailmat vain omana ilonasi.

Kuntoilu on tiedetysti terveellistä ja kannattavaa. Alkuun pääsee, kun-
han on vain oikeaa halua liikkua. 

Jos tiedät tarvitsevasi liikuntaa ja haluat päästä kuntoilussa alkuun 
mutta et meinaa heti jaksaa, on parempi aloittaa rauhallisesti oman 
jaksamisen mukaan. Kun liikunta on osana arkea, on helpompaa jatkaa 
harrastusta; kun olet saanut hyvästä rytmistä kiinni voit nostaa kuntoi-
lun vaikeustasoa halutessasi, ja  samalla nostaa sen tehokkuutta.

Tämäkin on yksi tekemisen muodoista, josta 
jokainen tietää varmasti ainakin yhden lajin. 
Moneen talvilajiin tarvitsee välineitä ja tie-
tynlaisen ympäristön, joka voi aiheuttaa kyn-
nyksen harrastamiseen. Mutta jos välineiden 
hankkimiseen tai lainaamiseen on mahdolli-
suus, kulkee aika nopeasti, kun vaan menee 
ulos jonkun lajin pariin. Suosittelen katso-
maan mitä kaikkea talvilajit sisältävät.

Lukeminen on monelle helppoa tekemistä; tarvitsee vain etsiä luettavaa 
ja aloittaa lukeminen Joillekin voi olla vaikeaakin vain pysähtyä ja lukea 
ajatuksella. Tietenkin tässäkin kohtaa on sanottava, että jos vain löydät 
kirjan mikä oikeasti kiinnostaa sinua niin sen parissa ajan viettäminen on 
helppoa. Jos sinun on vaikeaa keksiä, minkälaisista aiheista pitäisit kirjois-
sa niin silloin kannattaa ajatella mistä aiheista olet kiinnostunut tai nautit 
muuten – mielenkiintoisen kirjan pariin voit löytää, kun vaikkapa ajattelet 
mistä elokuvista tai tv-sarjoista pidät. Jos oikein haluaa päästä sisään lu-
kemiseen, on kokemukseni mukaan helppo kuunnella äänikirjoja ja sen 
kautta saada itse lukemiseen kiinnostusta ja halua.:

Uusien asioiden oppimiselle on aina aikaa elämässä, 
kunhan sitä vain malttaa niille antaa. On olemassa pal-
jon asioita mitkä voivat olla hyödyllistä tai vähemmän 
hyödyllistä oppia. Vaikka jo opiskelisit jotakin muu-
ta, toisenkin asian opiskelu käy helposti sen rinnalla, 
kunhan jo uuden aloittaessa mietit mitä haluat oppia 
ja suunnittelet tälle oppimiselle aikaa. Vaikkapa netin 
kautta voi oppia jos jonkinlaista asiaa.

Ruoan laitto voi vaikuttaa arkipäiväiselle asialle mutta sitä 
voi myös tehdä huvia. Samalla kun kokkaat päiväksi ruokaa, 
kokeile monia erilaisia ruokalajeja ja nautti samalla sekä nii-
den tekemisestä että mausta. Tällä tavoin kokkauksesta tulee 
helposti oikea aktiviteetti jokaiselle. Samalla on myös helppo 
oppia paremmaksi ruoanlaitossa ja esimerkiksi netistä löytyy 
paljon ruokaohjeita. Mukavaa myös pienellä porukalla.

Vaellus on erittäin sopivaa tekemistä, kun tätä te-
kee oikeina aikoina. Itse kannatan vaellusta lämpi-
millä säillä, oikein kylmillä kun itse matka ei saata 
olla mielessä ja liian kylmässä aika voi vaan tuntua 
pitemmälle. Avain vaellukseen onkin mieliala; kävel-
lessä voi nähdä kiinnostavia asioita missä vain ja kä-
velylenkkeihin voi helposti liittää muutakin puuhaa, 
esimerkiksi valokuvausta ja piirtämistä.

Luova kirjoittaminen

TEKSTI ja KUVITUS Samuel Partanen

Hävikistä herkuksiHävikistä herkuksi

Kasvismunakas 

Loihdi munakas jääkaapin vi-
hanneslokeroon unohtuneista 
kasviksista.  

Ainekset 

2 rkl Valio Oivariini® juoksevaa 

puolikas (100 g) paprika 

1 (100 g) sipuli 

puolikas (150 g) parsakaali 

½ tl suolaa 

4 kananmunaa 

1 dl Valion Kolme sipulia 
-ruokakermaa

2 rkl tomaattipyreetä 

½ tl paprikajauhetta 

Pinnalle  

1 rkl ruohosipulia hienonnettuna 

Ohje  

Paloittele paprika pieniksi kuu-
tioiksi ja leikkaa parsakaalin nu-
put pienempiin paloihin. Kuullota 
kasviksia paistinpannulla Oiva-
riinissa noin 7 minuuttia. Mausta 
kasvikset suolalla. Ota niistä kol-
mannes sivuun. Sekoita ja paista 
keskilämmöllä, kunnes kasvikset 
ovat kypsiä. Yhdistä munat, ruo-
kakerma ja mausteet. Sekoita se-
osta haarukalla niin, että munien 
rakenne rikkoutuu. Kaada mun-
aseos kuumalle paistinpannulle 
kasvisten päälle. Vedä kypsyvää 
munakasseosta puuhaarukalla 
pannun pohjaa pitkin keskustaan 
päin. Alenna lämpöä. Ripottele 
loput kasvikset munakkaan pin-
nalle. Peitä munakas hetkeksi 
kannella. Viimeistele yrttisilpulla. 
Tarjoa iltapalana tai kevyenä lou-
naana salaatin kanssa.  

Hedelmäsmoothie 

Surauta pehmentyneet banaanit 
smoothieksi.  

Ainekset 

2 dl Valio turkkilaista jogurttia 

1 banaani 

100 g pakastemangoa 

1 dl Valio 3 hedelmän mehua 

1 rkl kauralesettä tai maca-jauhetta 

Ohje  

Sekoita ainekset kuohkeaksi juomak-
si sauvasekoittimella. Tarjoa korkeista 
laseista. 

Perunarieskaset 

Pyöräytä rieskaset perunasoseen täh-
teistä tai käytä perunasosejauhetta.  

Ainekset 

5 dl maitoa 

1 pussi (n. 100 g) perunasosejauhetta 

½ dl Oivariini juoksevaa 

¼ tl suolaa  

2 dl vehnäjauhoja  

1 dl ohrajauhoja  

Ohje  

Sekoita kylmään maitoon perunaso-
sejauhe ja anna turvota 5 minuuttia. 
Sulata voi ja lisää muut ainekset. Jaa 
taikina kokkareiksi kahdelle leivinpa-
perilla vuoratulle pellille. Ripottele alle 
hiukan jauhoja, jotta rieskaset eivät 
tartu kiinni. Taputtele kokkareet jauho-
tetuin käsin pyöreiksi rieskoiksi. Pistele 
haarukalla. Paista 250 asteessa noin 10 
minuuttia tai kunnes pinta on kullan-
ruskean täplikäs.  

Hävikkiruoaksi joutuu nykyään jo noin 
30 % kaikesta maailmassa tuotetusta 
ruoasta. Monesti kotonakin syömäkel-
poista ruokaa tai ruoka-aineita joutuu 
turhaan roskiin. Hävikkiruoan määrää 
voidaan vähentää hyödyntämällä vanhe-
nevat ruoka-aineet tai ruuantähteet uu-
delleen osana leivontaa tai ruoanlaittoa.

TEKSTI JA KUVAT Emma Korhonen 
TAITTO Susanna Pirskanen
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1. Mikä on Ingossa toimivan 
korjausompelimon nimi?

Noppa

Tilkku

Tikki

Lounasravintola Matthias

Ravintola Ingman

Ravintola Hyvä Huomen

Teline tietokoneelle

Kannettava maalausteline

Kannettava kameran jalusta

4. Minkä niminen on koulun 
tiloissa toimiva ravintola?

3. Mistä AVI on lyhenne?

Audiovisuaalinen viestintä

Ammatillinen visuaalinen
ilmaisu
Ammattivalokuvauksen
viestintä

Rukin osa

Suutarin työkalu

Kengityslaite hevosille

Ohjain videon editointiin

Äänityslaite

Kameran kaukolaukaisin

tunnistatko kuvien laitteet?

a.

b.

c.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

Puuhapalsta

TIETOVISA JA RISTIKKO Henna Partanen ja Jenna Halttunen

Puulle toteutetun akryyliväri teoksen (vasemmalla) 
on tehnyt Mea Rantanen. Vektorigrafiikka piirroksen 
(oikealla) on tehnyt Anna Ahonen.

R

i

s

t

i

k

k

o
Tapa

Jys-
kyt-
tää

Luulo
Vuodet

Pitkä 
joki

Va-
paa

Kurk-
ku

Tasa-
inen Joku Minun

Prono-
mini

Rooli

Luok-
ka

Äidin
veli

Ajatus

Tulppa

Kep-
po-
set

Haa-
lia

Maa-
kunta

Lysti

Kala-
paik-
ka

SuuViimeis-
tellä

Pian

Torven
soitto

Tieto

Kaveri

Verso

Vii-
pale

Radio-

Turve-
kerros-
tuma

1. 2. 3.

Etsi eroavaisuudet

Vastaukset tietovisaan:1) c. 2) a. 3) c. Kuva 1) c. Kuva 2) a. Kuva 3) b.

kuvien Virheet:1) Paidan logo vasemmassa reunassa. 2) Dronen jalka. 3) Mallin hiuskoriste. 4) Neulojan 
kengät. 5) Pöydän kantajan lippis.

ETSI EROAVAISUUDET Natalia Kekkonen

Vastaukset ristikkoon:http://ingmanedu.fi/wp-content/uploads/2021/05/Täytetty-ristikko-2021.pdf

Etsi kuvasta 5 eroavaisuutta
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Toivalantie 51, TOIVALA / Ingo-oppimisympäristö, kauppakeskus Sektori KUOPIO

AMMATT  IIN
Tekemällä

KOULUTUSTARJONTA
Media-ala
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, audiovisuaalisen 
viestinnän osaamisala.

Kuvallinen ilmaisu
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala 
(graafinen suunni�elu, kuva- ja mediataide, valokuvaus).

Tekstiiliala
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto (designtekstiilien 
valmistus ja sisustussuunni�elu) ja Taideteollisuusalan 
perustutkinto, käsityön ohjaustoiminnan osaamisala.

Vaatetusala
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto (vaa�eiden 
suunni�elu ja valmistus).

Puusepänala
Taideteollisuusalan perustutkinto, puusepänalan osaamisala 
ja Puuteollisuuden perustutkinto, puusepänteollisuuden osaamisala.

Ota yhtey�ä! 
Puh. 044 464 6260    

www.ingmanedu.fi


