
INGMANEDU
Ingmanedu on kulttuurialan ammattiopisto
Siilinjärven ja Kuopion puolessa välissä. 

Meillä voit suorittaa media-alan ja kuvallisen
ilmaisun perustutkinnon, puuteollisuuden
perustutkinnon, taideteollisuusalan
perustutkinnon tai tekstiili- ja muotialan
perustutkinnon. 

Opintojen aikana on mahdollista suorittaa
osana ammatillista tutkintoa esimerkiksi:
• lukio-opintoja,
• Nuori yrittäjyys –opintoja,
• tutkinnon osia toisista ammatillisista
tutkinnoista
• ammattikorkeakouluun valmentavia
opintoja tai
• työssäoppimista ulkomailla

Tavoitteenamme on, että opiskelu
Ingmanedussa on ainutlaatuinen, myönteinen
kokemus jokaisen opiskelijan elämässä.
Arvojamme ovat välittäminen, huolehtiminen,
kohtaaminen ja vastuullisuus.

INGMANEDU esittelee opintoja jokaisena
perjantaina klo 12:00. Voit tutustua
koulutustarjontaan joko verkossa tai livenä
paikan päällä, oman valintasi mukaan! 

Lue lisää opinnoista ja esittelyistä 
 www.ingmanedu.fi ja tule tutustumaan!

TERVETULOA JOUKKOOMME! 

Terveisin, 
Ingmanedun henkilökunta



MITÄ? Opinnot antavat perustiedot ja -taidot
puusepänalasta tai puusepänteollisuudenalasta sekä
puumuotoilusta. Keskeisiä opiskeltavia asioita ovat
puusepäntuotteiden valmistus, valmistuksen
suunnittelu, puuntyöstötekniikat sekä materiaali- ja
työvälinetuntemus.

MITEN? Koulutuksen aikana suunnitellaan ja
valmistetaan laadukkaita huonekaluja, kalusteita,
sisustustuotteita sekä pienesineitä. Opinnoissa
keskitytään yksittäisten tuotteiden ja piensarjojen
valmistukseen tai teolliseen sarjatuotantoon.
Koulutuksen aikana kehitetään teknisiä perustaitoja
sekä omaa persoonallista ilmaisua.

MIHIN? Tutkinto antaa hyvät edellytykset toimia
puuseppänä alan yrityksissä tai puuteollisuuden
parissa sekä alan yrittäjänä. Tutkinto antaa myös hyvät
valmiudet alan jatko-opintoihin ja yleisen jatko-
opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja
yliopistoon

Puusepänala

Tekstiili- ja sisustusala

Taideteollisuusalan perustutkinto, puusepänalan osaamisala
Puuteollisuuden perustutkinto, puusepänteollisuuden osaamisala

HAKUKOHTEET:

MITÄ? Opiskelija saa valmiudet suunnitella ja valmistaa
tekstiilituotteita, tiloja tai palveluita ja hankkia tietoa
omalta alalta monipuolisesti.

MITEN? Opinnoissa tutustutaan tyypillisimpiin tekstiilialan
materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin.
Opiskelija voi suunnata opintojaan design-tekstiilien
suunnitteluun, valmistamiseen ja tilojen suunnittelun
perusteisiin tai käsityötaitojen ohjaamiseen erilaisille
asiakasryhmille.

MIHIN? Tutkinto antaa valmiudet toimia suuntautumisen
mukaan yrittäjänä, tuotteiden suunnittelu- ja
valmistustehtävissä, ohjaustoiminnassa, asiakaspalvelussa,
myynti-, markkinointi- tai huoltotehtävissä sekä tilojen
suunnittelussa. Tutkinto antaa myös hyvät valmiudet alan
jatko-opintoihin ja yleisen jatko-opintokelpoisuuden
ammattikorkeakouluun ja yliopistoon

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Taideteollisuusalan perustutkinto, Käsityön
ohjaustoiminnan osaamisala

HAKUKOHTEET:



Vaatetusala

Media-ala

MITÄ? Opiskelija saa valmiudet suunnitella, kaavoittaa ja
valmistaa asiakaslähtöisiä vaatteita yksilöllisesti.
Esteettisyys, erilaiset materiaalit ja vaatemuotoilu tulevat
tutuiksi opintojen aikana.

MITEN? Koulutuksen aikana opiskellaan asiakaspalvelua,
teknistä suunnittelua ja visuaalista ilmaisua vaatetusalan
näkökulmasta. Opintoja on mahdollista suunnata
esimerkiksi erikoistekniikoihin, kiertotaloustuotteisiin tai
stailaamiseen.

MIHIN? Tutkinto antaa valmiudet toimia valmistus-,
stailaus-, myynti-, neuvonta- tai ohjaustehtävissä
vaatetusalan yrityksissä. Tutkinto antaa myös hyvät
valmiudet alan jatko-opintoihin ja yleisen jatko-
opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja
yliopistoon

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
HAKUKOHDE: 

MITÄ? Opinnot antavat perustiedot ja- taidot
audiovisuaalisesta viestintäalasta digitaaliseen mediaan
suuntautuen. Opinnot sisältävät audiovisuaalisen
viestinnän opintoja, www-julkaisemisen opintoja sekä
media-alan perustaitojen opiskelua

MITEN? Digitaalisen median opinnoissa opiskellaan
graafisen- ja media-alan sovelluksia sekä välineitä.
Teknisen osaamisen lisäksi opiskelussa hyödynnetään
visuaalisia taitoja ja kulttuuritietoa. Opinnot ovat
käytännönläheisiä ja usein ryhmätöitä, joita suoritetaan
erilaisissa työelämälähtöisissä projekteissa

MIHIN? Tutkinto antaa valmiudet työskennellä
monipuolisesti media-alan työtehtävissä tai alan yrittäjänä.
Tutkinto antaa myös hyvät valmiudet alan jatko-opintoihin
ja yleisen jatko-opintokelpoisuuden
ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto,
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

HAKUKOHDE:  



Graafinen suunnittelu
MITÄ? Opinnot antavat perustiedot ja -taidot graafisesta
suunnittelusta, graafisen suunnittelun työmenetelmistä ja
ammattikäytännöistä

MITEN? Opintojen aikana syvennytään graafiseen
muotoiluun ja yritysilmeen suunnitteluun, painettujen ja
verkkojulkaisujen laatimiseen, visuaalisen viestinnän
ilmaisukeinoihin sekä alan ohjelmistoihin.

Koulutuksen aikana kehitetään kuvallisen ilmaisun
perustaitoja, omaa persoonallista ilmaisua ja teknistä
osaamista. Opinnot ovat käytännönläheisiä ja niitä
suoritetaan erilaisissa työelämälähtöisissä projekteissa.

MIHIN? Tutkinto antaa hyvän osaamisen työskennellä
viestintätehtävissä yrityksissä, mediataloissa sekä
mainostoimistoissa tai alan yrittäjänä.

EI MUKANA YHTEISHAUSSA 2023
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto,
Kuvallisen ilmaisun osaamisala 

Valokuvaus
MITÄ? Opinnot antavat perustiedot ja -taidot valokuvaajan
ammatista. Opinnot rakentuvat valokuvauksen perusteista,
kuvajournalismista, valokuvailmaisusta, valokuvataiteesta ja
asiakaslähtöisestä studiokuvauksesta

MITEN? Opinnoissa syvennytään ammattimaisen
digitaalisen valokuvauksen menetelmiin. Opiskelun aikana
kehitetään teknisen osaamisen ja kuvallisen ilmaisun
perustaitoja sekä omaa persoonallista ilmaisua
työelämälähtöisesti.

MIHIN? Tutkinto antaa valmiudet toimia valokuvaajana tai
alan yrittäjänä.

EI MUKANA YHTEISHAUSSA 2023
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto,
Kuvallisen ilmaisun osaamisala 



Kuva- ja mediataide
MITÄ?  Opinnot antavat perustiedot ja -taidot
kuvataidealasta: maalaustaiteesta, kuvanveistosta,
taidegrafiikasta, valokuvailmaisusta ja mediataiteesta.
Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä /2–3 vuotta.
Mahdollisuus yo-tutkinnon suorittamiseen. Tutkintoon
voi valita yrittäjyyteen valmentavia opintoja

MITEN? Opinnoissa syvennytään laaja-alaisesti
kuvataiteen ilmailullisiin menetelmiin että digitaalisiin
työskentelytapoihin. Koulutuksen aikana kehitetään
teknisen ilmaisun perusosaamista sekä omaa
persoonallista ilmaisua.

MIHIN? Tutkinto antaa valmiudet työskennellä
kuvataidealan ammatinharjoittajana ja erilaisissa
kulttuurialan laitoksissa ja yrityksissä. Tutkinto antaa
hyvän pohjan jatko-opinnoille.

EI MUKANA YHTEISHAUSSA 2023
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto,
Kuvallisen ilmaisun osaamisala 

Opiskelijatarina

Ingmanedulla opiskelijat suorittavat osan
opinnoistaan työpaikoilla, joissa he pääsevät
tutustumaan työelämän käytäntöihin ja tekemään
monipuolisia asiakastöitä. 

 
Graafisen suunnittelun 2. vuosikurssin opiskelija
Hilla työskenteli tavaratalo Carlsonilla, jossa hän
teki näyttötyönä joulun 2022 liikelahjakuvaston
ulkoasua.

Hilla
Graafisen suunnittelun opiskelija


