
VIRITY ammattiin -uratarina 

Janni – graafinen suunnittelu 

Olen Janni, joulukuussa 2019 Saskysta valmistunut kolmekymppinen graafinen suunnittelija. 
Työskentelen mainostoimisto PopUp Mediassa Tampereella.  
 

 

 
PopUp Median loistoporukkaan päädyin opintojeni kautta syksyn 2019 työssäoppimisjakson 
myötä. Jännitin kovasti mainostoimistossa työskentelyä, mutta minut otettiin lämpimästi vastaan 
ja kolmen kuukauden työssäoppimisjakso oli hujauksessa ohi. Yhteistyö ei onneksi päättynyt 
työssäoppimisjakson päättymiseen vaan minut toivotettiin tervetulleeksi osaksi osaavaa ja 
innostavaa työyhteisöä jatkossakin. 
 
Saskysta muodostui minulle tärkeä unelmahautumo, joka tarjosi mahdollisuuden opiskella 
joustavasti uuteen ammattiin. Hain Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitokseen graafisen 
suunnittelun ammattialalle jatkuvan haun kautta syksyllä 2017. Sain kutsun pääsykokeisiin heti 
seuraavalle viikolle ja hieman pelon sekaisin tuntein osallistuin pääsykoepäivään. Suureksi 
yllätyksekseni minut valittiin mukaan koulutukseen. Opiskelupaikan vastaanottamisen eräpäivä oli 
kahden päivän kuluttua siitä, kun sain tiedon opiskelupaikasta. Lyhyen, mutta kattavan harkinnan 
jälkeen irtisanouduin sairaanhoitajan vakituisesta työsuhteestani ja kuittasin opiskelupaikan 
itselleni. Otin melkoisen riskin luopuessani työpaikastani, enkä oikeastaan tiennyt tulevasta 
uudesta ammatistanikaan juuri mitään. Saati sen vaatimasta koulutuksesta. Mutta olin vakaasti 



päättänyt yrittää parhaani ja katsoa kuinka pitkälle rahkeet riittävät. Kotona uuden opettelua 
ihmetteli koko ajan 5-vuotias tyttäreni, joka omalla olemassa olollaan kannusti minua oppimaan ja 
onnistumaan. 
 
Aikuisopiskelijana olin hieman huolissani, kuinka suoriudun kunnialla opinnoistani, koska elämäni 
oli hyvin paljon täydempää nyt kuin kymmenen vuotta sitten sairaanhoitajaopiskelijana. Sasky, 
Ikata ja ennen kaikkea graafisen suunnittelun opettajat osoittautuivat kuitenkin nopeasti 
täydellisen sopiviksi juuri minulle juuri omassa elämäntilanteessani. Yleisesti ottaen opiskelu oli 
sujuvaa ja huomioonottavaa. Koin, että olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Opettajani osasivat 
taidokkaasti kannustaa opinnoissa eteenpäin ja haastoivat löytämään itsestäni vahvuuksia, joiden 
kautta oma polku uuteen ammattiin löytyi. Oli vapautta kokeilla ja tehdä omannäköisiä asioita, 
mutta istuttivat he myös vankan perusosaamisen kaiken tekemisen taustalle. Opettajat ikään kuin 
vaivihkaa nostivat omaa osaamisen tasoani, jota sitten pääsin, ja pääsen edelleen, soveltamaan 
mm. uudessa työssäni mainostoimistossa. Toki hyvä oppimisympäristö hyvine opettajineen vaatii 
onnistuneeseen lopputulokseen myös oma-aloitteisuutta, uskallusta ja erityisesti vahvaa 
motivaatiota ja vastuuta omasta oppimisesta. 
 
Ammatinvaihdokseni alustaksi valikoitui Sasky ja Ikaalisen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 
monipuolisen koulutustarjonnan takia. Koulutusmahdollisuuksia selvittäessäni laskeskelin, että 
Saskyssa ja Ikatalla on vankka pitkän linjan erikoisosaaminen luovilla aloilla. Saisin sieltä näin ollen 
parhaat edellytykset onnistua sekä oppimisen, että verkostoitumisen näkökulmasta. Toisin sanoen 
katsoin Saskyn antavan kokonaisuutena parhaat edellytykset työllistymiseen uudessa ammatissa. 

 

Vinkkejä nykyisille ja tuleville opiskelijoille 

• Motivoidu! Opiskelet itseäsi varten ja luot isoa osa-aluetta elämääsi.  

• Ennakoi! Tee tekemisen taustatyö hyvin ja tuo tekemiseen rohkeasti oma kädenjälkesi. Tähtää 
tilanteisiin, joissa pääset näyttämään taitosi. 

• Ole kekseliäs ja uskalias! Myönteinen asenne johdattaa tilanteista toisiin, kekseliäisyydellä ja 
uskalluksella selviytyy kunnialla myös mukavuusalueen ulkopuolella. 

 


