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Inkun Ideapaja tarjoaa voimauttavaa luovaa kädentaito/taidetoimintaa  
erilaisten ryhmien ja kurssien muodossa. 

 
Tule ryhmän kanssa tai ihan itse. Soita ja varaa aika tutustumiskäyntiin. 

 Ohjaamme ryhmiä myös pajan ulkopuolella mm. alueen vanhusten palvelutaloissa, 
järjestöissä (kerho-, virkistys- ja harrastustoiminta) sekä työyhteisöissä  

Voit kutsua meidät opastamaan ja jakamaan vinkkejä vaikkapa työpaikallesi, 
harrastajaryhmään tai ystäväporukkaan 

 



Tule tutustumaan Ideapajalle, 

Tarvitsetko vinkkejä työhösi, mitä tekisit asiakkaidesi kanssa?  
Tarvitsetko ideoita, miten hyödyntäisit erilaisia materiaaleja,  

tai opastusta ja ideoita ohjaustilanteisiin ja ihmisten kohtaamiseen? 
 

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 ja 
vertaistukea kaipaaville 

 eri ammattialojen edustajille (päiväkoti, vanhustyö, vammaisryhmät, lasten 
ja nuorten parissa työskentelevät) 

 erityisryhmille, mm. näkö- ja liikuntarajoitteiset  

 opiskelijoille, työkokeilijoille, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille 

 …kaikille ja kaikenikäisille kädentaidoista ja taiteilusta kiinnostuneille  
 
Toimintaamme kuuluu mm. 

 kaikille avoimet päiväryhmät maanantaisin ja keskiviikkoisin 

 avoimet kurssit aikuisille, sekä yhdessä lapsille ja vanhemmille  

 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 näkövammaisille 

 yhteisölliset järjestöjen 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 
Kädentaidonohjaaja Milja Kolmonen  
Ohjaaja Tuula Patjas   
 

 

TUULAN JOUTSEN 

mailto:toimisto@inkunideapaja.net
http://www.inkunideapaja.net/
http://www.facebook.com/


Tule sellaisena kuin olet 
Aikuisille suunnatut avoimet Tule sellaisena kuin olet -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. Syksyn toimintaan haemme inspiraatiota saduista, taruista ja tarinoista. Tule 

sellaisena kuin olet– ryhmässä aikaisempaa kokemusta kädentaidoista ei tarvita, tule 

rohkeasti mukaan ja löydä lahjakkuutesi.  Toiminnan ohjaus on ilmaista. Materiaalimaksut 

töiden mukaan 6-35€, kahvi/tee + kahvileipä 2,5 € 

 

JEP JEPP –paja 
 
Maanantai iltapäivisin klo 13-15 kokoontuu JEPJEPP –paja.  

Jep Jepp-paja on tarkoitettu niille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja sitoutua 
pitkäkestoiseen työskentelyyn. Työskentelyssä tarvitaan itsenäistä työotetta. 
Ensimmäisellä kerralla teemme yhdessä suunnitelman syksyn töistä. Materiaalina voidaan 
käyttää betonia, mosaiikkia, keramiikkaa ja näiden yhdistelmiä.  

JEP JEPP –pajaan osallistumismaksu on syys-kaudelta 30 e. Materiaalimaksut töiden 
mukaan. 
 
Viikonloppu- ja Iltakurssit  sekä tapahtumat 
Kaikki kurssimme sopivat myös aloittelijoille. Iltakurssien materiaalit ja työvälineet on 
saatavissa pajalta ja kuuluvat kurssin hintaan, jos erikseen ei  ole muuta mainittu. 
Kurssien hinta määräytyy tehtyjen töiden määrän ja koon mukaan. 

   

Elokuu 

Tule sellaisena kuin olet 

Maanantaisin   Sukellamme satujen ja tarinoiden maailmaan.  

9.30-12.00    Maalaamme aurinkovärjäyksellä kankaan, 

Keskiviikkoisin josta  jatkokäsittelyllä valmistetaan pöytätabletti 

12.30-15.00   tai tarjotin  

 

Jep Jepp 

Maanantaisin  Sadut ja tarinat prosessityöksi.  Suunnitellaan, ideoidaan ja 

13.00-15.00  aloitetaan syksyn työ.  

 

 

 

 

 

 

 



Miljan ja Tuulan 
laatikot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jep jepp-pajat 

Maanantaisin           Jatketaan prosessityötä 

13.00-15.00 

Iltakurssit syyskuu 

21.9.to  Intialainen päähieronta, ilahduta läheisiäsi opettelemalla             

18-20 päähieronta, joka  rentouttaa ja energisoi. Kurssilla saat      

 nauttia itsekin hieronnan hyvää tekevistä vaikutuksista.  

 Tee tarjoilu, maksuton, ohjaa Inkun Ideapajan uusi                 

 toiminnanjohtaja Taina Huoman, -tule niin tutustutaan  

 

Lokakuu 

Tule sellaisena kuin olet 

02.10. ma   Muistojenlaatikoiden tarinat kootaan yhteen. Suunnitellaan 

04.10. ke   näyttely 100 vuotiaan Suomen kunniaksi, näyttely paikkana 

  Lumo 

Syyskuu 

Tule sellaisena kuin olet   

04.09. ma Syyskuussa upotetaan kädet saveen,           

06.09. ke muovaamme savesta graalin maljan,     

11.09.ma Tuhkimon kengän tai Sammakko    

13.09.ke Prinssin, kukin kykyjensä mukaan omasta 

 sadusta/tarinasta ammentaen. Savityön pinta 

 koristellaan ja työt lasitetaan. 
 



 

09.10 ma   Satu teemaan liittyvä koru,  hyödynnetään erilaisia            

11.10. ke   materiaaleja mm. kangas, huopa, helmet 

16.10. ma   Se voi olla voimakoru talismaani, omenaiset                   

18.10. ke  korvakorut Lumikista tai hiuspanta prinsessa tyyliina tyyliin 

 

23.10. ma  Veistos kanaverkosta ja kankaasta kovettamalla  

25.10. ke    liittyen satu teemaan 

 

30.10.ma   ”Rakkaiden puu”, puu tehdään                                  

              posliinipaperisavesta levytekniikalla. ”Rakkaiden puu”          

  kuvastaa meille rakkaita ihmisiä; perhettä, ystäviä … 

 

Jep Jepp-pajat Prosessityöt jatkuu  

Maanantaisin 

13.00-15.00  

 

 
Hyvinvointi päivä 

12.10.to 13:00-19:00 Osallistutaan Suomi 100 hyvinvointia Vantaalle  

  tapahtumaan. 

   

 
 
 
 
Iltakurssit lokakuu 

25.10. ke 17.30-20.00 Veistos kanaverkosta ja kankaasta kovettamalla. Tällä  

  tekniikalla voi tehdä figuurin, naamion, taulun tai valolyhdyn, 

  vain mielikuvitus on rajana. Kurssimaksu 30 €.  

  Ilmoittautuminen  viikkoa ennen kurssia  

    

 

 

Pajalla non stop tyyppisesti hierontaa, rentoutumista ja 

tietenkin askartelua, koko päivän ajan, voit tulla sinulle 

sopivaan aikaan. Lykätään hyväolo liikkeelle! 

 



Marraskuu 

Tule sellaisena kuin olet 

 

01.11.ke ”Rakkaiden puu”, puu tehdään 

 posliinipaperisavesta levytekniikalla 

06.11.ma Puiden lasitus 

08.11.ke 

 

13.11.ma Lasilyhty, pimenevien iltojen tunnelmaa luomaan  

15.11.ke  tehdään lyhty mosaiikkityönä. Pajalta saa  

 lasipurkkeja, mutta voit tuoda myös oman purkin.  Hiukan isompi 

kurkkupurkki on hyvän kokoinen.  

 

20.11. ma  Anna tuulen soittaa sävelmää. Tuulikello   

22.11. ke  keramiikasta,  bambusta,  simpukoista yms.                      27.11. ma

 materiaalista parvekkeelle tai pihapuuhun.        

29.11. ke  

 

Jep jepp-pajat  

Maanantaisin  Prosessityöt jatkuu   

13.00-15.00 

 

Iltakurssit marraskuu 

15.11.ke 17.30-20.00 Soijavahakynttilät    

  Soijavaha on ekologinen, täysin    

  kasvipohjainen vaha. Kurssilla valetaan   

  kynttilöitä muottiastioihin, esim.    

  vanhoihin kahvikuppeihin, lämmön   

  kestäviin laseihin tms.  Tuo kurssille   

  mukaan omat astiat. Kurssimaksu alk. 5€. Ilmoittautuminen 

  viikkoa ennen kurssia 

16.11. to17.30-20.30 Kynttiläpaja,  perinteiseen tyyliin kastamalla valmistetaan 

  12 paria kynttilöitä. Kurssin hinta 25 € . Ota mukaasi  

  laatikko valmiita kynttilöitä varten, varustaudu kevyellä  

  vaatetuksella ja sopivilla sisäjalkineilla. Ilmoittautuminen  

  viikkoa ennen kurssia  

 

  

 

Milja ja Tuulan 

merellinen tuulikello 



22.11. ke 17.30-20.00 Keramiikkakurssi, aiheena seimi.   

29.11. ke 17.30-20.00  Seimen lasitus. Hinta 30 €. Ilmoittautuminen viikkoa ennen 

  kurssia 

 

Viikonloppukurssit marraskuu 

4.11. la 10-16  Uurnakurssi, kurssilla tehdään käsin rakentamalla savesta      

5.11. su 10-16  maatuva uurna. Uurna voi tehdä itselle, omaiselle tai vaikkapa 

  lemmikille. 

  Uurna kurssille ennakkoilmoittautuminen 20.10.mennessä. 

  Kurssille mahtuu max. 8 henkilöä. Kurssimaksu 90 €, josta 

  45€  maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  

 

11.11. la   Kynttiläpaja, perinteiseen tyyliin kastamalla valmistetaan 12 

11-14  paria kynttilöitä. Kurssin hinta 25 € . Ota mukaasi laatikko 

  valmiita kynttilöitä varten, varustaudu kevyellä vaatetuksella 

  ja sopivilla sisäjalkineilla. Ilmoittautuminen viikkoa ennen 

  kurssia  

Joulukuu 

Tule sellaisena kuin olet 

4.12. ma 9.30-12.00 Suomi 100 näyttelyn avajaiset Lumo 

11.12.ma 9.30-12.00 Joulupaja 

13.12.ke 12.30-15.00 Joulupaja – kauden päättäjäiset 

 

Iltakurssit joulukuu 

07.12. to 17.30-20.00/ Piparkakkutalo, ota mukaan kuljetuslaatikko tai pussi     

12.12. ti 17.30-20.00/ valmista mökkiä varten. Kurssin hinta 12€. Iloinen           

14.12. to 17.30-20.00 joulumieli ja tonttumyssy päähän Ilmoittautuminen viikkoa 

  ennen kurssia 

 

Viikonloppukurssit joulukuu 

02.12.la 10-13  Piparkakkutalo, ota mukaan kuljetuslaatikko tai pussi     

  valmista mökkiä varten. Kurssin hinta 12€. Iloinen            

09.12. la 10-13  joulumieli ja tonttumyssy päähän  Ilmoittautuminen viikkoa 

  ennen kurssia 

 



Joulukuussa Muistojen laatikot nähtävillä 
Lumossa 4.12. -15.12. 

Jäsenille 
Liittymällä Inkun Ideapajan Ystävät ry:n jäseneksi  pääset vaikuttamaan toimintaamme. 

Jäsenmaksu vuodelle 2017 on 15 €. 
Sääntömääräinen syyskokous 14.09.2017 kello 18.00 

 

Toimintamme tukemiseksi otamme vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 
Otamme lahjoituksena vastaan myös erilaista kädentaitotoimintaan soveltuvaa materiaalia. 

Kysy lisää pajalta!  
 

 

 

Tervetuloa mukaan! 
 

Seuraa ilmoitteluamme facebookista, ohjelmamuutokset mahdollisia. 
 

Vantaan kaupunki ja Raha-automaattiyhdistys tukevat toimintaamme. 
 
 
 

        
 

 


