Käsillä tekemisen
ja onnistumisen iloa.
Syksy 2018 Toimintaesite

Inkun Ideapaja tarjoaa voimauttavaa sekä luovaa
kädentaito- ja taidetoimintaa erilaisten ryhmien
ja kurssien muodossa luonnon keskellä
Korsossa

Tule Ideapajalle
Tule ryhmän kanssa tai tule yksin, tule niin
käydään käsityksin
Tarvitsetko vinkkejä työhösi, mitä tekisit asiakkaidesi kanssa?
Tarvitsetko ideoita, miten hyödyntäisit erilaisia materiaaleja, tai opastusta ja ideoita
ohjaustilanteisiin ja ihmisten kohtaamisiin?
Tärkein tavoite on käsillä tekemisen ja onnistumisen ilon välittäminen
kädentaito/taidetoiminnan keinoin. Maksun perimme pääsääntöisesti vain käytetyistä
materiaaleista, joten kustannukset eivät muodostu esteeksi kokea onnistumisen iloa.
Kenelle Ideapaja sopii?






kuntoutujille, työttömille, yksinäisille, uutta harrastusta, juttukaveria tai
vertaistukea kaipaaville
eri ammattialojen edustajille (päiväkoti, vanhustyö, vammaisryhmät, lasten
ja nuorten parissa työskentelevät)
erityisryhmille, mm. kehitysvammaiset ja mielenterveyskuntoutujat
opiskelijoille, työkokeilijoille, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille
…kaikille ja kaikenikäisille kädentaidoista ja taiteesta luovuutta
ammentaville

Toimintaamme kuuluu mm.









kaikille avoimet päiväryhmät maanantaisin ja keskiviikkoisin
avoimet kurssit iltaisin ja viikonloppuisin
koululaisryhmät
räätälöidyt tilauskurssit ja toimintaan tutustuttamiskäynnit pajassa ja pajan
ulkopuolella asiakasryhmän tarpeiden mukaan
lyhytkurssitus ja -koulutus mm. eri ammattialojen ohjaajille, jotka tarvitsevat
ideoita ja vinkkejä omaan työhönsä erilaisten kohderyhmien parissa
pienryhmätoiminnat mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille
yhteisölliset yleisötilaisuudet ja tapahtumat yms….
otamme ilolla vastaan myös asiakkaiden ehdotuksia ja ideoita!

Tervetuloa mukaan toimintaamme
INKUN IDEAPAJA
Inkun Ideapajan Ystävät ry
Kisatie 21,Ruusupaviljonki, 01450 Vantaa
käynti pihaan Ruusuvuorenkoulun parkkipaikan kautta,
ajo alas hiekkakentälle.

puh. 09 872 1025, toimisto@inkunideapaja.net

www.inkunideapaja.net
www.facebook.com: Inkun Ideapaja
Toiminnanjohtaja Taina Huoman
Käden-ja taidetoiminnanohjaaja Milja
Kolmonen
Ohjaaja Tuula Patjas

Tule sellaisena kuin olet
Aikuisille suunnatut avoimet T.S.K.O. -ryhmät kokoontuvat
maanantaisin klo 9:30-12:00 ja keskiviikkoisin klo 12:30-15:00.
Avoimeen ryhmään ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, mukaan voit tulla kumpana päivänä
tahansa. Tule sellaisena kuin olet– ryhmässä aikaisempaa kokemusta kädentaidoista ei
tarvita, tule rohkeasti mukaan ja löydä luovuutesi. Ohjelma on suunniteltu teemoittain,
mutta aina löytyy myös vaihtoehtoista tekemistä. Toiminnan ohjaus on ilmaista.
Materiaalimaksut töiden mukaan 6-35€, kahvi/tee + kahvileipä 2,5 €

JEP JEPP –paja
Maanantai iltapäivisin klo 13-15
Iltapäivän prosessityöpaja eli JepJepp-paja sopii niille, jotka tietävät mitä tahtovat,
haluavat haasteita sekä syventää osaamistaan. Työskentelyssä tarvitaan itsenäistä,
uteliasta ja etsivää työotetta.
JEP JEPP –pajaan osallistumismaksu on syyskaudelta 30 €. Materiaalimaksut töiden
mukaan.

Luovaa maalausta
Vapaudu valkoisen paperin kammosta ja tule maalaamaan märkää märälle. Luovaa
maalausta kerran kuussa maanantaisin kello 15.15-18.00. Jokaisella kerralla on oma
teema, jonka pohjalta tehdään luovuutta vapauttavia toiminnallisia harjoituksia ja luomme
ryhmään hengittävän luottamuksellisen ilmapiirin. Ryhmässä käytetään erilaisia
maalauksen tekniikoita ilman suorittamista. Ryhmä on avoin eikä vaadi sitoutumista
jokaiseen kertaan. Maksu on vapaaehtoinen (2-5€/kerta)

Viikonloppu- ja iltakurssit sekä
tapahtumat
Kaikki kurssimme sopivat myös aloittelijoille. Iltakurssien materiaalit ja työvälineet on
saatavissa pajalta ja kuuluvat kurssin hintaan, jollei erikseen ole muuta mainittu.
Kurssien hinta määräytyy tehtyjen töiden määrän ja koon mukaan.

Elokuu
Elokuussa paju taipuu moneksi ja muutkin
luontomateriaalit tulevat tutuiksi.
Syksyn toiminta alkaa ma 20.08. avajaisilla:
9:30-12:00 T.S.K.O
11:30-12:30 Grillataan ja syödään hyvin, mutta
edullisesti. Ruokailun teema ”kuinka käyttää
tähteet”. Maksu 6€, ilmoittautuminen 19.8.
mennessä toimisto@inkunideapaja.net

12:30-13:30 Roskapoliisi Heini
Manninen kertoo kierrätyksestä
Viikot 34-35

Pajutyöt

Jep Jepp aloittaa ma 27.08.2018 Ryhdytään työstämään prosessityötä ”Unelmien
mekko”. Jep Jepp pajassa voit myös jatkaa keskeneräisiä töitä tai ideoida itse.

Ma 27.08. kello 15.15.-18.00
Vapaa maalaus, teemana :
”Yhteisöllisyys minuuden vahvistajana”.
(ilmoittautumiset 24.08. mennessä)

Syyskuu
Viikot 36-37 Luontomateriaalit jatkuu

Viikot 38-39 Makrame:
Kestovihannespussi,
seinävaate jne.
Lisäksi uusia maalausteknikoita
Ti 18.9. Iltakurssi 17:30-20:00
Luontomateriaalit taide- ja
käytännönläheisesti,
ilmoittautuminen pe 14.9.
mennessä

Ma 24.9.
Lounas 11:45-12:30
6€, sis. lämpimän lounaan, jälkiruuan sekä kahvi/tee ilmoittautuminen su 23.09. mennessä:
toimisto@inkunideapaja.net
12:30-13:00 Vantaan Hengitysyhdistyksestä tullaan kertomaan yhdistyksessä
toimivasta kolmesta vertaistukiryhmästä (uniapneaa-, keuhkoahtaumaa- ja harvinaista
hengityssairautta sairastavat).
Luova maalaus 15:15-18:00 teemana Vuorovaikutus (ilmoittautumiset pe 21.09.
mennessä)
Ke 26.9.

Tikkurilan kirjastossa Milja Kolmosen savityönäyte: tuhkauurna
kello 17-20, osana Dagny Bäckströmin säätiön käsityötapahtumaa
”Rakkaudesta käsityöhön” 10.-29.9.2018

Lokakuu
Lokakuu omistetaan savelle.
Jos olet aloittelija savitöissä voit aloittaa makkara- tai levytekniikalla. Kokeneempi voi
tehdä vaikkapa muotilla lautassarjan. Uutena tekniikkana kohokuviointi.

Viikot 40-43

Savi

Käy allekirjoittamassa kansalaisaloite vanhusasiainvaltuutetun viran perustamisen
puolesta 1.10. mennessä osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/aloite/3086

Ti 2.10. kello 18:00 Professori Vappu Taipale
- Ajatuksia vanhenemisesta ”Mummot eivät ole kestävyysvaje vaan kestävyyden tae”, sanoo Vappu Taipale äiti, isoäiti,
ministeri, pääjohtaja sekä lääketieteen ja kirurgian tohtori kirjassaan Vanha ja vireä. Tule
kuuntelemaan lisää kauniin vanhan naisen viisaita sanoja vanhenemisesta.
Vapaa pääsy
Kahvio avoinna

To 4.10. ja to 11.10. kello 17:30-19:30
Villasukkakurssi, tule oppimaan villasukanteko, tai saamaan uusia vinkkejä erilaisiin
villasukkiin. Ota omat puikot ja sukkalankaa mukaan.

Ma 22.10.

11:45-12:30 Lounas, 6€ sis. lämpimän sydänystävällisen ruuan,
jälkiruuan ja kahvi/tee
12:30-13:00 Vantaan Sydänyhdistykseltä Jorma Huttunen
kertoo sydämenasioita
15:15-18:00 Luovaa maalausta teemana: Minä ja juuret
(ilmoittautumiset 19.10. mennessä)

Jäsenilta

Ti 23.10. 17:30-20:00

Marraskuu
Viikot 44-45
Paperimassa ja kirjat
Marraskuu aloitetaan tekemällä hahmoja paperimassasta ja kirjoista. Kenestä hahmo
muistuttaa? Mikä on karikatyyrin nimi? Miksi sillä on noin paksut posket?

Hyi kuinka
vulgääriä, olette
tietenkin
menossa
rannalle!!

Madame

Lady

Tämän vuotuinen Lumon
näyttely kootaan näistä töistä.
Tule mukaan luomaan hulvaton
näyttely!

Viikot 46-48

Kierrätysmateriaalit mm. pajulastu, cd:t, rautalanka, risut ja
korkit ym. Valmistaudutaan joulunodotukseen.

Uurna kurssi
savesta

La-su 3.-4.11. klo 10-17 Valmistetaan käsin rakentamalla
maatuva uurna. Uurnan voi tehdä itselle, läheiselle tai
vaikkapa lemmikille. Uurnakurssin hinta 90€ sis.
keittolounaan molempina päivinä. Ilmoittautumiset 29.10.
mennessä.

Aisti-Ilta

To 15.11. klo 18:00 Ilta runolle
Tuo omia lempirunojasi lausuttavaksi tai voit lausua niitä
itse. Runomummot Raili Eronen ja Kaarina Silomaa
yhteistyössä Kahden naisen tarinateatterin (=Milja&Taina)
kanssa esittää runotanssin ”Nainen” . Kahvio avoinna

Luovaa maalausta

Ma 26.11. 15:15-18:00 teema Kohtaamisia (ilm. pe 23.11.
mennessä)

Kynttiläpajat

Perinteiseen tyyliin kastamalla valmistetaan 12 paria kynttilöitä.
Kurssin hinta on 25 €. Ota mukaan laatikko valmiita kynttilöitä
varten, varustaudu kevyellä vaatetuksella ja sopivilla
sisäjalkineilla. Ilmoittaudu kynttiläpajaan viimeistään viikkoa
ennen kurssia.
To 22.11.
La 24.11.
Ti 27.11.

Joulukuu

17:30-20:30
11:00-14:00
17:30-20:30

Viikko 49

Kierrätysmateriaalit jatkuu, viimeistellään syksyn töitä

Joulupaja

Ma 10.12. 9:30-15:00 Joulupaja: Koko päivä joululle!
Ke 12.12. 12:30-15:00 Vihreä veräjä, jouluistutuksia

Lumo näyttely

10.12.2018-07.01.2019 ”Ihanat naiset mekoissaan”

Joulupolku

Su 16.12. Ankkapuistossa

Piparkakkutalot/
Porot ja pulkka

Koristellaan ja kootaan piparkakkutalo/reki valmiista osista.
Ota mukaan kuljetuslaatikko tai pussi valmista mökkiä/rekeä
varten. Kurssin hinta 12€ Iloinen mieli ja tonttumyssy päähän.
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen kurssia
La
Ti
Ti
To
La

01.12.
04.12.
11.12.
13.12.
15.12.

10:00-13:00
17:30-20:00
17:30-20:00
17:30-20:00
10:00-13:00

Jäsenille
Liittymällä Inkun Ideapajan Ystävät ry:n jäseneksi pääset vaikuttamaan toimintaamme.
Jäsenmaksu vuodelle 2018 on 15 €.
Jäsenille järjestetään kahdesti vuodessa jäsenilta. Syksyn jäsenillassa valmistaudutaan
joulunodotukseen.
Jäsenilta tiistaina 23.10. klo 17.30.
Toimintamme tukemiseksi otamme vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
Otamme lahjoituksena vastaan myös erilaista kädentaitotoimintaan soveltuvaa materiaalia.
Kysy lisää pajalta!

Tervetuloa mukaan!
Vantaan kaupunki ja Veikkaus tukevat toimintaamme.

Kiitos Korson Apteekki

Korson apteekki
Maakotkantie 6
01450 Vantaa
Puhelinnumero 09-8386 600
www.korsonapteekki.fi

