
Käsillä tekemisen 

ja onnistumisen iloa. 
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  Unelmien sieppari 

Tuulan tekemänä. 

 
 
 

Inkun Ideapaja tarjoaa voimauttavaa luovaa kädentaitotoimintaa  
erilaisten ryhmien ja kurssien muodossa. 

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

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

Voit kutsua meidät opastamaan ja jakamaan vinkkejä vaikka sinun työpaikallesi. 



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 kädentaitotoiminnan 
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 Jaana Gummerus 
kädentaidonohjaaja Milja Kolmonen   Seuraa Kristinan piirtämää 
ohjaajat  Tuula ja Kristina   sarjakuvaamme Facebookissa.  

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. Nämä ovat hyviä ryhmiä kokeilla kädentaitoja. Voit tulla myös vain katselemaan 

ja juttelemaan kahvikupillisen ääressä mukavasta seurasta nauttien. Toiminnan ohjaus on 

ilmaista. Materiaalimaksut töiden mukaan, 

kahvi/tee + kahvileipä 2,5 € 

 
JEPJEPP –paja 
 
Maanantain iltapäiviin klo 13-15 on perustettu 
uusi JEPJEPP –paja.  

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

JEP JEP –pajaan osallistumismaksu on kevät-
kaudelta 20 e. Materiaalimaksut töiden mukaan. 
 
Kuvassa Miljan riikinkukko.  
 
 

  OHJELMA 
Tammikuu 

16.1 maanantai Mandala-värityksellä   

ja  väritutkielma, jota hyödynnetään  

18.1 keskiviikko mm kevään mosaiikkitöissä.    

  (Mosaiikki-Mandala) 

           Kerrosmaalaus: maalataan akryyleillä  

           kerroksittain, hyödyntäen    

           sapluunamaalausta ja erilaisia  

           materiaaleja esim. valokuvia,  

           nappeja, kangasta ja lankoja.    
             
23.1 maanantai           Jatketaan edellisen viikon töitä.               Mandala-maalaus 

ja                  Susanna Terhiä-Heino 

25.1 keskiviikko          Viimeistelyä ja esimerkiksi kehysten tekoa. 

30.1 maanantai Unelmien sieppari koruksi (kaula tai rintakoru). 

30.1 maanantai JEP`JEP-pajan aloitus. Suunnitellaan yhdessä kevään työt. 

klo 13-15 



Helmikuu 

1.2. keskiviikko Unelmien sieppari koruksi (kaula tai rintakoru).  

6.2. maanantai  Ystävänpäiväkortteja Decoupage-menetelmällä. 

  Decoupage on kuvan siirto servetti- menetelmällä. 

6.2. maanantai  JEP`JEP-paja  

klo 13-15 

8.2. keskiviikko Ystävänpäiväkortteja Decoupe (kuvan siirto)-menetelmällä. 

13.2. maanantai Kotikosmetiikkaa + hoito. Perehdytään miten kotoa löytyvillä 

  aineilla voi tehdä ihokuorinnan/naamion. 

13.2. maanantai JEP`JEP-paja 

klo13-15 

15.2. keskiviikko Kotikosmetiikkaa + hoito. Perehdytään miten kotoa löytyvillä 

  aineilla voi tehdä ihokuorinnan/naamion. 

20.2. maanantai Huovutusta, istuinalusta/pannumyssy. Teemme lämpimän 

  istuinalustan perinteisellä saippuavesihuovutuksella ja  

  koristelemme sen neulahuovuttamalla. 

20.2. maanantai JEP`JEP-paja 

klo 13-15 

22.2. keskiviikko Huovutusta, istuinalusta/pannumyssy, kuten maanantaina. 

27.2. maanantai Puutyö, hylly tai laatikko.  

  Puulaudasta työstetään  

  sellainen hylly tai laatikko,  

  jonka työstäminen onnistuu  

  myös puutöiden aloittelijalta. 

27.2. maanantai:  JEP`JEP-paja 

klo 13-15 

   

Maaliskuu 

1.3. keskiviikko Puutyöt jatkuu… 

6.3. maanantai  Puutyöt jatkuu… 

6.3. maanantai  JEP`JEP-paja klo  

13-15  

8.3. keskiviikko Puutyöt jatkuu…  

13.3. maanantai Ompelu, teemakangastyyny   

  tai pehmoötökkä vanhasta    Puuhyllykkö 

  fleecepaidasta.               Kristinan piirtämänä. 
                  Kts. 27.2, 1.3. ja 6.3. 

13.3. maanantai            JEP`JEP-paja     

klo 13-15                    

      



15.3. keskiviikko Ompelu jatkuu… 

  Teemakangastyyny 

  tai pehmoötökkä  

  vanhasta    

  fleecepaidasta.  

 

20.3. maanantai  Ompelu jatkuu….               

 

20.3. maananatai JEP`JEP-paja            

klo 13-15 

22.3. keskiviikko Ompelu jatkuu…. 

27.3. maanantai Tuunausta,   

  esim. farkkujen  

  lahkeesta kovettamalla 

  tehty astia.   Kuvassa Miljan pehmoötökkä. 

27.3. maanantai JEP`JEP-paja  Kts. 13.3, 15.3, 20.3. ja 23.3. 

klo 13-15 

29.3. keskiviikko Tuunaus 

  jatkuu… 

 

Huhtikuu 

 

3.4. maanantai  Posliinisavelle kuvansiirto. 

  Posliinisavi on materiaalina 

        kevyttä ja kestävää. 

  Savilevylle voi siirtää                     

  vaikka kopioidun  

  valokuvan.      

3.4. maanantai  JEP`JEP-paja  

klo 13-15 

5.4. keskiviikko Posliinisavelle kuvansiirto 

  jatkuu…       

    
     Kuvassa Ainin tuunaama   

     farkkuruukku. Kts. 27.3. ja 29.3. 

10.4. maanantai Pääsiäisaihe, pääsiäiskana tai kukko. 

10.4. maanantai JEP`JEP-paja  

klo 13-15 

12.4. keskiviikko Pääsiäisaihe, pääsiäiskana tai kukko. 

19.4. keskiviikko Cd:stä verhokoriste. 

24.4. maanantai Savityöt, mahdollisuus tehdä savikannu, munakuppeja  

  tai sydän siivillä. 



24.4. maanatai  JEP`JEP-paja  

klo 13-15 

26.4. keskiviikko Savityöt jatkuu… 

 

Toukokuu 

3.5. keskiviikko Sushi, japanilainen ruoka. Tule tekemään itse omat sushisi. 

8.5. maanantai  Savitöiden lasitus/betonityöt alkaa.  

  Kokeillemme muovailtavaa betonia. 

8.5. maanantai  JEP`JEP-paja 

klo 13-15 

10.5 keskiviikko Savitöiden lasitus/betonityöt. 

15.5. maanantai Betoni+mosaiikki. 

  Betonityöhön voi halutessaan tehdä koristeita mosaiikista. 

15.5. maanantai JEP`JEP-paja  

klo 13-15 

17.5. keskiviikko Betoni+mosaiikki jatkuu… 

22.5. maanantai Yhteisötaideprojekti 100-vuotiaan Suomen teemalla.  

  Luontomateriaaleista tehdään pajan ympäristöön unelmien 

  sieppareita sieppaamaan Suomelle unelmia tulevaisuuteen. 

22.5. maanantai JEP`JEP-paja  

klo 13-15 

24.5. keskiviikko Yhteisötaideprojekti 100-vuotiaan Suomen teemalla  jatkuu… 

29.5. maanantai Yhteisötaideprojektin näyttelyn pystytys + juhlat. 

29.5. maanantai JEP`JEP-paja (kevään viimeinen kerta) 

klo 13-15   

31.5. keskiviikko Vihreäveräjä/kevätistutuksia. 

5.6. maanantai  Oma unelmien sieppari luonnon materiaaleista. 

7.6. keskiviikko Rästitöitä + palautteet.  

12.6. maanantai Rästiöitä +palautteet. 

14.6. keskiviikko Kauden päättäjäiset. 

 

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

Jäsenmaksu vuodelle 2017 on 15 €. 
Sääntömääräinen kevätkokous ti 27.2.2017 klo 18:00. 

 

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

Kysy lisää pajalta!  



Iltakurssit ja -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. 

 

Sukkakurssi 
iltakurssi 

8.2. keskiviikko Sukkia kudotaan yhdessä kolmena perättäisenä keskiviikkona.  

15.2. keskiviikko Opastusta saat esimerkiksi kantapään teossa. Ota omat puikot  

22.2. keskiviikko ja langat mukaan. Kurssi on ilmainen. 

klo 18-20  Haluatko kutoa maahanmuuttaja-lapsille sukkia? 

  Voit tulla myös kutomaan lahjaksi annettavia sukkia: näihin 

  sukkiin tarvittavat langat saan Inkun Ideapajalta. Ota  

  kuitenkin omat puikot mukaan. 

 

Uurnakurssi 
viikonloppu 

  Uurnakurssille on ennakkoilmoittautuminen 24.3.17  

  mennessä. Kurssille mahtuu max. 8 henkilöä. Erillinen  

  kurssimaksu 80 e, josta 40 e tulee olla maksettu ennen  

  kurssin alkua. Maksu sisältää maatuvan uurnan teon,  

  lasitusmaksu erikseen. 

8.4. lauantai  Uurnakurssi. Kurssilla tehdään käsin rakentamalla  

klo 10-16  savesta maatuva uurna. Uurnan voi tehdä itselle, omaiselle, 

  vaikkapa lemmikille. Uurnien haku- tai lasituspäivä sovitaan 

  kurssilla. Uurna valmistuu toukokuulle. 

9.4. sunnuntai  Uurnakurssi jatkuu… 

klo 10-16 

 

Aurinkovärjäystä / tarjotin 
iltakurssi 

  Aurinkovärjäyskurssille on erillinen kurssimaksu 40 e,  

  josta 20 e tulee olla maksettu ennen kurssin alkua. 

20.4. torstai  Värjätään aurinkovärjäyksellä kangas, josta voi tehdä  

  tarjottimen.  
 

Tervetuloa mukaan! 



Vierailu 
Teemme kevätretken Tuusulaan perjantaina 5.5.2017. 

Kohteemme on Mosaiikkiateljee Leena Nio. 
Lähtö pajalta klo 11:15. Mukaan mahtuu 16 henkilöä, ennakko ilmoittautuminen. 

Matkakulumaksu. 

Kevätmyyjäiset 

Inkun Ideapajalla lauantaina 13.5.2017. Seuraa ilmoittelua. 
Myynnissä pajalla valmistettuja tuotteita, kuten sytykeruusuja, kynttilöitä, kortteja jne. 

 

Terveys- ja hyvinvointitietoiskut 

Ideapajalla keväällä ja syksyllä 2017 järjestetään toiveiden mukaisia tietoiskuja. 
Ilmoitamme aiheet, vierailijat ja ajankohdat erikseen. Seuraathan ilmoitteluamme 

facebookista. Vapaapääsy, ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 
 

Seuraa ilmoitteluamme facebookista, ohjelmamuutokset mahdollisia. 
 

Vantaan kaupunki ja Raha-automaattiyhdistys tukevat toimintaamme. 
 

        
 

Uudisrakentamista, saneerauksia, korjaustöitä. 
Kunnossapitoa ja suunnittelua.

puh. 010 778 4300  •  www.takuusahko.fi




