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Ingmanedusta valmistuneen kuopiolaisen Satu
Nisun kädenjälkeä arvostetaan maailmalla –
Uniikit sisustustekstiilit syntyy omissa käsissä,
kangaspuilla
Tekstiili- ja sisutusalan artesaani Satu Nisu suunnittelee ja valmistaa
uniikkeja sisustustekstiilejä Kuopiossa. Nopeasti kansainvälistyneelle
yritystoiminnalleen hän sai hyvät tiedot ja taidot Ingmanedun tarjoamasta
koulutuksesta. Oppilaitoksen taustalla toimiva säätiö on valinnut Nisun
vuoden 2022 Ingmanedulaiseksi.

Satu Nisu valmistaa tuotteensa itse kangaspuilla. Uniikki tekstiili syntyy kun kangaspuiden
loimiin sidotaan satoja ja tuhansia noin viiden sentin läpimittaisia ympyränmuotoisia
kangaspaloja.

Mainos | Satu Nisu valmistui kolmivuotisen koulutuksen jälkeen Ingmanedusta 2016, opiskeli
sen jälkeen myös Helsingissä ja aloitti oman yrityksensä 2017.

- Ingmanedu on mukava oppilaitos, pidän sen sympaattisesta ilmeestä. Opiskelijoilla oli hyvä
henki ja opettajat olivat ihania. Edelleen voin tarvittaessa aina soittaa opettajille tai rehtorille,
jos on jotain kysyttävää, Nisu kertoo.

- Lähdin koulutukseen tietämättä alasta juuri mitään, mutta taidot karttuivat Ingmanedussa
hyvin. Tässä ollaan nyt oppilaitoksen ansiosta, Nisu sanoo.
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Monipuolisia design-tekstiilejä
Ja missä ”tässä” nyt siis ollaan?

Satu Nisu Design Oy valmistaa ylellisiä ja uniikkeja design-tekstiilejä, joita käytetään
monipuolisesti sisustuksessa ja asusteissa.

Nisu hyödyntää erilaisia kierrätys- ja luonnonmateriaaleja. Hän suunnittelee ja valmistaa itse
kaikki työnsä käsityönä perinteisillä kangaspuilla kutoen. Töihin voi tutustua hänen
Instagramissaan ja showroomissaan Kuopion keskustassa.

Perusideana on tekstiili, joka saadaan, kun kangaspuiden loimiin sidotaan satoja ja tuhansia
noin viiden sentin läpimittaisia ympyränmuotoisia kangaspaloja. Näin tehtyä tekstiiliä voidaan
käyttää vilttien lisäksi myös esimerkiksi seinissä ja huonekaluissa.

Eläväpintaisille tekstiilille on monia käyttökohteita.

Haastavaa yritystoimintaa
Nisun mukaan suunnittelu ja luova työ on hänelle tutumpaa, kun taas yrittäjyys on ollut välillä
haastavaa.

- Perustin kuitenkin yrityksen, koska tiesin, että tähtäimeen on otettava kansainväliset
markkinat, sillä suomalaisena käsityönä tehdyt tunnit pitää hinnoitella tuotteeseen. Meillä ehkä
melko hintavaksikin arvoitu tuote voi olla ulkomaisilla designtuotemarkkinoilla jopa
alihinnoiteltu.

Nisun rohkeat toimet ovat tuottaneet tulosta. Hänen töitään on esillä Dubain
maailmannäyttelyssä maaliskuun loppuun asti, ja yhteistyö on alkanut myös portugalilaisen
designhuonekaluvalmistajan kanssa.
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- Suomalaista käsityötä arvostetaan maailmalla. Korona on tosin haitannut asioita todella
paljon, mutta esimerkiksi Dubaista olen saanut hyvän kontaktin yhteistyön jatkumista ajatellen.
Tällä hetkellä keskityn kuitenkin Suomeen, ja täällä onkin tulossa uusia yhteistyöhankkeita.

Kunniakirjan valintaperusteluina ovat Satu Nisun rohkeus ja yritteliäisyys. ”Hän on hyvä
esimerkki muille opiskelijoille”, Tohtori Matthias Ingmanin säätiön toimitusjohtaja, rehtori Irma
Tikkanen tiivistää.

Tunnustuksella kunnioitetaan vahvana elävää Ingmanin perintöä
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö myöntää kunniakirjan henkilölle, joka on opiskellut tai
työskennellyt Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopistossa ja toiminut ammattiopiston hyväksi.
Valinta julkistetaan vuosittain Matin nimipäivänä, 24.2. Tunnustuspalkinnolla halutaan nostaa
luova työ kunniaan. Vuoden 2022 tunnustuspalkinto myönnetään Ingmanedusta vuonna 2016
valmistuneelle tekstiilisuunnittelija Satu Nisulle.

– Satu Nisu on toiminnallaan edistänyt Ingmanedun tunnettuutta ja näkyvyyttä niin Suomessa
kuin kansainvälisestikin. Nisulla on vahva brändäys ja hän toimii esimerkkinä opiskelijoille
rohkeudellaan ja yritteliäisyydellään, säätiön toimitusjohtaja, rehtori Irma Tikkanen kertoo.

Ingmanedussa tehdään pitkäjänteistä työtä kulttuurialan ja kädentaitojen ammattilaisten
kouluttamiseksi. Yli 100-vuotiaasta opinahjosta valmistuu tänäkin keväänä muun muassa
designtekstiilien valmistajia, mittatilausompelijoita, puuseppiä ja media-alan osaajia.
Tunnustuksella kunnioitetaan myös Tohtori Matthias Ingmania, jonka perintö elää, jatkuu ja
kehittyy Ingmanedu kulttuurialan ammattiopistossa.

Tohtori Matthias Ingmanin säätiö:

- ylläpitää Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopistoa
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- toiminta perustuu tohtori Matthias Ingmanin testamenttiin vuodelta 1851

- testamentissa määriteltiin tarkoitukseksi lasten kasvatus hyvätapaisiksi ja
yhteiskunnallisesti hyödyllisiksi jäseniksi.

Ingmanedu:

- kulttuurialan ammatillista perus- ja lisäkoulutusta tarjoava oppilaitos

- toimipisteet Siilinjärven Toivalassa ja Kuopion keskustassa

- opiskelijoita vuosittain keskimäärin 250.

Ingmanedu

Facebook

Instagram

Uusimmat
Helposti muistettava hääpäivä on suomalaisten mieleen – 22.02.2022 synnytti hääbuumin
12:40

Tulipalo kerrostalossa aiheutti savuvahinkoja Siilinjärvellä
12:40

Suomen 3,8 miljoonan sähkönkäyttöpaikan tiedot kerättiin yhteen – Datahubista kerrotaan
olevan hyötyä uusien palvelujen kehittämisessä
12:02 1

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ei usko "diileihin" – Venäjän aggressiot
muuttaisivat erityisellä tavalla Suomen ja Ruotsin suhdetta
11:44

Yhdysvaltain mukaan Venäjä kokoaa luetteloita ukrainalaisista, jotka "tapetaan tai lähetetään
leireille", jos Ukrainaan hyökätään
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