
  Inkun Ideapajan Ystävät ry 

VUOSIKERTOMUS  
2015 

 
 

” - - - Neljän vuosikymmenen ajalta 
ideoita on tallella. 

Tuhansittain uusia haasteita 
yltäkyllin on tarjolla. 

 
Tervetulleet tänne ovat vierahat 

yhtä hyvin kuin tuttavat. 
Tietoiskuista apu yksille, 

tuolijumpasta toisille. 
 

”Käsillä ja sydämellä” ahertaa 
Pajan käyttäjät täällä saa. 

Kuka mottoa myötään kuljettaa, 
ilon muille hän lahjoittaa. - - - ” 

 
 
 

Ote Annikki Peltosen Inkeri Angelinille ja Ideapajalle omistetusta laulusta Ideapajan  
40 –vuotisjuhlapäivänä 10.10.2015 (laulettiin sävelellä ’Olet maamme armahin Suomenmaa’) 

 

 

Kisatie 21, Ruusupaviljonki, 01450 Vantaa 
p. 09 872 1025|toimisto@inkunideapaja.net|www.inkunideapaja.net 

 
 

   

 



YLEISTÄ VUODEN 2015 TOIMIN-

NASTA 
Vuosi 2015 oli Ideapajan historiassa muutosten, 

haasteiden ja suurien tunteiden aikaa. 

Inkun Ideapajan alkuvuoden toimintaa sävytti 
tieto tulevasta muutosta ja itse muutto Korson 
uuteen järjestötila Ruusupaviljonkiin huhtikuussa. 
Muutto kaikkine käytännön organisointeineen ja 
järjestelyineen oli iso koitos työntekijöille ja koko 
yhdistykselle. Muutosta aiheutuva reilun kuukau-
den tauko kaikissa ryhmätoiminnoissa vaikutti 
sekä vuoden kokonaiskävijämäärään että yhdis-
tyksen talouteen. Muutto aiheutti kuluja ja ke-
vään aktiivisimman toimintakauden aikaan sijoit-
tuva toimintatauko pienensi merkittävästi tuotto-
ja. Muutto oli myös todella positiivinen asia, sillä 
Ideapaja sai loistavat uudet esteettömät tilat, 
joissa on tilaa ja valoa. Uudet tilat mahdollistivat 
suurempienkin ryhmien vastaanottamisen ja en-
nen kaikkea esteetön pääsy tiloihin sallii nyt lii-
kuntarajoitteisten ja apuvälineillä kulkevien osal-
listumisen aivan uudella tavalla. Yhteistyö saman 
katon alla toimivien järjestöjen kanssa oli myös 
uusi mahdollisuus. 
 
Vapaaehtoisten panos tänä vuonna oli erityisen 
arvokasta erityisesti muuttoon liittyvissä puuhis-
sa. Ilman heidän apuaan ei muutto, tavaroiden 
pakkaus ja purku olisi sujunut niin jouhevasti. 
Siitä iso kiitos kaikille mukana olleille! 
 
Toimintavuoteen liittyi paljon juhlan tuntua, sillä 
oli myös Inkun Ideapajan 40 v juhlavuosi, joka oli 
hienoa huipentaa uutukaisissa tiloissa paviljongil-
la vietettyihin kutsuvierasjuhliin lokakuussa. Juh-
lissa kuultiin runoja ja puheita Ideapajan toimin-
nasta ja sen vaikutuksesta sekä yhdistyksen mer-
kittävyydestä yhteiskunnallisesta näkökulmasta.  
 
Muutoksen tuomista haasteista huolimatta  
Ideapaja on jatkanut toimintaansa samankaltaisil-
la toimintaperiaatteilla ja toteuttanut ennaltaeh-
käisevää mielenterveystyötä voimauttavan kä-
dentaitotoiminnan keinoin. Toiminnan tavoittee-
na on ollut tekemisen ja onnistumisen ilon välit-
täminen. Toiminnallamme haluamme luoda ja 
mahdollistaa yhteisöllisyyden ja osallisuuden 
kokemuksia asiakkaillemme ja tarjota kokonais-
valtaista hyvinvointia muutenkin kuin vain käden-
taidon keinoin. 

 
Vuoden aikana tiivistimme yhteistyötä terveys- ja 
hyvinvointijärjestöjen kanssa. Kuukausittaiset 
luennot ja tietoiskut päiväryhmissä keräsivät suu-
ren joukon innokkaita kuulijoita. Parhaimmillaan 
kuulijoita oli 26! Ideapaja tahtoo kehittää toimin-
taansa tulevaisuudessakin huomioiden ihmisten 
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Luentojen tarkoi-
tus on tuoda asiakkaillemme hyödyllistä tietoa 
oman hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämiseen ja 
ennaltaehkäisyyn ja tarjota valistusta omien pie-
nienkin valintojen merkityksestä pitemmällä ai-
kavälillä myös suhteessa ympäristöömme.  
 
Toimintamuotomme vuonna 2015 ovat koostu-
neet avoimista päiväryhmistä, räätälöidyistä tu-
tustumis- ja esittelykäynneistä sekä kursseista 
niin pajalla kuin pajan ulkopuolella. Kaikille avoi-
mia tapahtumia on lisätty ohjelmaan, mm. syksyn 
avoimet teemalliset käsityöillat, joissa myöskin oli 
mukana vierailijoita ja esittelijöitä illan aiheisiin 
liittyen (hypistelymuhvit/Uudenmaan Kässämar-
tat ja korsolaisia edesmenneitä kädentaitajia ja 
perinnekulttuuria/Eero Helosvuori). 
 
Tärkeä kohderyhmämme tänä vuonna oli erilais-
ten ryhmien parissa toimivat kerho-, leiri- ja ver-
taisohjaajat, joille oli suunniteltu luontomateriaa-
lipainotteisia käytännönläheisiä idea- ja vinkki-
kursseja. Vuoden aikana oli kiitettävästi myös 
tähän kohderyhmään kuuluvia yksityisryhmiä, 
mm. Korson seurakunnan lastenohjaajat ja Van-
taan lastentarhaopettajien ryhmä, joille räätälöi-
tiin heidän toiveiden ja tarpeiden mukainen tilai-
suus. 
Kaikki avoin toimintamme on suunniteltu ja to-
teutettu siten, että ennakkotietoja ja –taitoja ei 
osallistujilta vaadita.  
 
Ideapaja on tarjonnut toimintaa asiakkaille pää-
sääntöisesti materiaalimaksuperiaatteella, mikä 
on mahdollista saamiemme avustusten turvin. 
Edulliset materiaalimaksut on ollut erityisesti 
pienituloisille asiakkaillemme tärkeä tekijä käden-
taitotoimintaan osallistumiselle.  
 
Onnistumisen ilon kokemiseen ei tarvita suuria 
summia, vaan iloa ja voimautumista saa sosiaali-
sista kontakteista ja vertaistuesta sekä siitä, että 
jollakin on hetki aikaa kuunnella. Avoimet mata-
lankynnyksen ryhmät on todettu mielekkääksi 
toimintamuodoksi ja niiden kiireetön ja tasaver-
tainen ilmapiiri on saanut asiakkailta erityistä 
arvostusta. Ilmeisen tärkeää on myös toiminnan 
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sitoutumattomuus ja vapaavalintaisuus, kuten 
eräs asiakas palautteessaan kirjoitti: ”Tämä on 
ollut virkistävää. Älkää vain lopettako tätä. Täällä 
saa käydä liittymättä mihinkään” 
 
Toimintaa on ollut myös pajan ulkopuolella, joka 
on painottunut suurelta osin ikäihmisten toimin-
takykyä ylläpitävään viriketoimintaan ja vierailui-
hin eri järjestöissä. Osallisuutemme tuttujen pal-
velutalojen ja veteraanien kuntoutusjaksojen 
toiminnallisten kädentaitotuokioiden järjestäjänä 
on vakiintunutta toimintaa.  
 
Syksyn aikana kaikki toiminnot kynttilöistä ja pi-
parimökkien osien leipomisesta tuli testatuksi, 
miten ne käytännössä järjestyvät ensimmäistä 
kertaa uusissa tiloissa. Ja hyvin järjestyivät. 
Loppuvuodesta kaikki oli mukavasti asettunut 
uomiinsa ja tavarat löytäneet jotakuinkin oikean 
paikkansa. Tässä oli hyvä lähtökohta ponnistaa 
uuteen vuoteen ja seuraavalle Ideapajan toimin-
nan vuosikymmenelle. 

 

Muutto uusiin tiloihin – haasteita 

ja mahdollisuuksia 

Ruusupaviljongin ovet avoimina vastaanottamaan 
asiakkaita 
 

Joulukuussa 2014 oli pidetty Ruusupaviljonki ry:n 
perustamiskokous. Ruusupaviljonki ry kokoaa 
jäsenikseen paviljongissa toimivat järjestöt, joita 
on tällä hetkellä yhdeksän. Jäsenjärjestön tehtävä 
on hallinnoida paviljongin käyttöä ja raportoida 
siitä Vantaan kaupungille. Järjestön tavoitteena 
on aktivoida yhdistyksiä kehittämään ja edistä-
mään järjestöjen välistä yhteistyötä sekä  samalla 
kehittää paviljongin toimintaa alueen yhteisölli-
syyden edistämiseksi.  

Kun jäähyväisiltamat ja muuttomyynti ”vanhalla” 
pajalla oli pidetty, alkoi pääsiäisen jälkeen tava-
roiden pakkaus muuttoa varten. Muuttopäivä oli 
virallisesti la 18.4. Apuna koko muuttoprojektin 
ajan oli reilu joukko talkoolaisia, mutta erikseen 
muuttopäivää varten oli tilattu Keravan Ringette-
seuran aktiiviset vanhemmat tavaroiden ja huo-
nekalujen kantamiseen. Uusissa tiloissa pidettiin 
avoimet ovet 6.5. ja ryhmätoiminnat käynnistyi-
vät seuraavalla viikolla. Avoimissa ovissa kävi 
runsaasti väkeä, myös oppilaita opettajineen 
viereisiltä Ruusuvuoren ja Korson kouluilta. 

Odotettu muutto aiheutti myös huolta siitä, mi-
ten asiakkaamme löytävät uuteen paikkaan, ja 
jääkö vanhoja asiakkaita toiminnasta siitä syystä 
pois. Entisten tilojen etu oli keskeinen sijainti 
keskellä Korson keskustaa, hyvien kulkuyhteyksi-
en varrella. Uusi toimitila tulisi olemaan kauem-
pana, jalan kulkeville iäkkäämmille asiakkaille 
hankalan kulkumatkan päässä, eikä julkinen lii-
kennekään kulje aivan oven viereen. Tiesimme 
kuitenkin, että olemme muuttamassa tilavampiin, 
esteettömiin ja kaikin tavoin mukavampiin, toimi-
vampiin Vantaan kaupungin omistamiin tiloihin, 
mikä mahdollistaa suurempien ryhmien vastaan-
ottamisen ja ryhmätoimintojen yhtäaikaisuuden 
tarpeen mukaan. Nyt voimme ottaa vastaan lii-
kuntarajoitteisia pyörätuoli- ja rollaattoriasiakkai-
ta, mikä ennen oli käytännössä mahdotonta. 
Myös yhteistyökuvioiden mahdollisuudet ja sy-
nergiaedut muiden paviljongissa toimivien järjes-
töjen kanssa antoi verkostotoiminnan kehittämi-
selle uutta pontta koko yhdistyksen toiminnan 
kehittämisen ja monipuolistamisen näkökulmas-
ta.  Tuttuja kumppaneita jo entuudestaan oli Van-
taan Näkövammaiset ry . 

Paviljongin viehättävä pihapiiri lähimetsineen oli 
lisäbonus, mikä antaisi hyvät puitteet ja mahdolli-
suudet kokeilla toimintoja ulkonakin. Paviljongin 
takapihalla pidettiin syksyllä istutustalkoot. Tar-
koituksena oli tehdä pihasta viihtyisämpi, ja ken-
ties myöhemmin kasvattaa pihalla jopa yrttejä ja 
muita hyötykasveja yhdessä asiakkaiden kanssa. 
Kukkamulta saatiin kaupungilta ja asiakkailta lah-
joituksena perennoja useammankin kukkapenkin 
tarpeiksi. 
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Istutustalkoiden tunnelmaa paviljongin takapihalla 

Inkun Ideapaja 40 vuotta + juhla-

näyttely  
Yhdistyksen 40-vuotisjuhlia vietettiin Ruusupavil-
jongissa Aleksis Kiven päivänä, lauantaina 10.10. 
Juhliin oli kutsuttu perustajajäseniä, yhteistyö-
kumppaneita, kaupungin edustajia, entisiä työn-
tekijöitä sekä paljon muita pajan toimintaan vai-
kuttaneita ja mukana olleita henkilöitä vuosien 
varrelta. Vieraita oli n. 70. Tilaisuudessa oli puhei-
ta ja musiikkia. Juhlatilaisuudessa julkaistiin 
Ideapajan perustajan Inkun kirja ”Ideoita Inkun 
Ideapajasta -yhden vapaaehtoistyöntekijän ko-
kemuksia sekä paljon askarteluideoita”. 

Korson Monitoimikeskus Lumoon koottiin pajan 
40-vuotisjuhlanäyttely ”Kädellä ja sydämellä – 
Inkun Ideapajan ideoita neljän vuosikymmenen 
ajalta”. Näyttelyssä oli esillä parin viikon ajan 
kattavasti mallitöitä vuosikymmenien varrelta 
menneestä nykyhetkeen, kokoelma lehtileikkeitä 
ja valokuvia Ideapajan alkumetreiltä kertomassa 
pajan historiasta. 

Ideapajan ja Ruusupaviljongin 

avoimet ovet  
Ideapajan kutsuvierastilaisuuden jatkoksi koko 
paviljongin ovet avautuivat kaikelle yleisölle. Pa-
viljongin järjestöjen ensimmäisen yhteisen tem-
pauksen tarkoituksena oli tuoda esille uutta kor-
solaista järjestötilaa, esitellä siellä toimivia järjes-
töjä sekä niiden harrastustoimintoja. Tapahtu-
man alullepanijana ja organisaattorina toimi In-
kun Ideapaja. Päivän aikana nähtiin ja kuultiin 
musiikkiesityksiä Korson Mieslaulajien duolta 
sekä näkövammaisten iskelmämusiikkia haita-
risäestyksellä. Tanssiesityksestä vastasivat Korson 

Eläkkeensaajien rivitanssiporukka. Ideapajalla oli 
työnäytöksiä paperilaminointitöistä ja toiminta-
piste aurinkovärjäyskorteista. Korson Veto ja 
Korson Palloseura olivat esittelemässä toimin-
taansa mm. esittein. Kaikille avoin ja maksuton 
tapahtuma tarjoiluineen saatiin järjestymään 
järjestöjen yhteisellä talkootyöllä ja Korson alue-
toimikunnan taloudellisella tuella.  

 

Näyttelyn rakentamista Lumoon 

Tule sellaisena kuin olet –ryhmät  
 
On yksi Ideapajan tärkeimmistä ryhmätoiminnois-
ta. Nämä ryhmät kokoontuivat kaksi kertaa vii-
kossa maanantaisin ja keskiviikkoisin. Ryhmät 
ovat avoimia, osallistua voi ilman ennakkoilmoit-
tautumista.  
Ohjelmassa oli mukana asiakkaiden toiveaiheita, 
mutta lisäksi uusia tekniikoita ja ideoita, joita ei 
aiemmin oltu tehty. Kädentaitojen ohella ryhmis-
sä tarjottiin myös tietoa terveydestä. Kuukausit-
tain ryhmissä vieraili eri järjestöjen asiantuntijoita 
kertomassa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä 
asioista. Kevätkaudella aiheet käsittelivät muistia 
ja sen huoltoa (Muistiluotsi), hengityssairauksia 
(Vantaan Hengitysyhdistys) ja diabetesta (Kera-
van Diabetesyhdistys). Syyskaudella aloiteltiin 
sydänasioista ja erityisesti verenpaineesta (Van-
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taan Sydän), kilpirauhasen toimintahäiriöistä 
(Kilpirauhasyhdistys) ja unihäiriöistä (Vantaan 
Uniyhdistys). Vierailijat otettiin ilolla vastaan ja 
osallistujia oli parhaimmillaan tupa täynnä lisä-
tuoleja myöten. 
Sininauhaliiton Green Care-hankkeen väki kävi 
jälleen opastamassa taimien istutustalkoissa ke-
väällä ja joulun alla tuoksuteltiin hyasintteja jou-
luistutusten merkeissä.  
 

 
Kilpirauhasyhdistyksen vierailu ja luento oli kiinnosta-
va. Sirpa Carlsson ja Liisa Saha kertomassa kilpi-
rauhashäiriöistä 26 aiheesta kiinnostuneelle. 

 

 
Jouluistutuksia Creen Care –hankkeen ohjauksella 

 
Kädentaitoaiheista suosituimmaksi nousi ehdot-
tomasti betonityöt, joita tehtiin pajassa ensim-
mäistä kertaa syksyllä. Monenlaista valutyötä 
lintujen juoma-altaista ja kynttilänjaloista lähti 
asiakkaiden matkassa maailmalle. Aurinkovärjäys 
oli toinen suosittu aihe. Vähän erilaisempi, mutta 

silti helppo batiikkivärjäys innosti asiakkaita upei-
siin väri-iloitteluihin. 
 

 
Syyskauden suosituimmat: batiikkivärjäystä ja betoni-
töitä 

Kuntoutujien ryhmä 

kokoontui vaihtelevasti 1-2 krt/kk. Ideapajalla 
tarjottiin keinoja itseilmaisuun, voimautumiseen 
ja rohkaistumiseen.   
Ryhmäläisten kertoman mukaan käynnit Ideapa-
jalla on todella tärkeitä ja virkistäviä.  
”Saan muuta ajateltavaa, saan jotain kaunista 
aikaiseksi, tuntuu hyvältä, kun saa jakaa sitä 
myös muiden kanssa”.   
Osallistujissa on tapahtunut muutoksia prosessi-
luontoisen ryhmätoiminnan myötä: hiljainen 
asiakas on alkanut puhua, hymyileekin. Ohjaajat 
ovat kertoneet, kuinka asiakkaat ennen ovat ol-
leet passiivisia hoitopaikan työpajoissa/ työtoi-
minnassa, mutta nyt ryhmässä käydessään ovat 
olleet selkeästi toimeliaampia. Monelle osallistu-
jalle ryhmä on elintärkeää vaihtelua muulle ole-
miselle.  

Lasten ja nuorten toiminta 
Ala-asteikäisille lapsille suunnattu pajakerho jat-
koi kokoontumisiaan kevätkaudella maanantai-
iltapäivisin. Syyskaudella kerhotoiminta käytän-
nön syistä vaihtui tiistai-iltapäivään ja kerho 
suunnattiin lähialueen yläkoulujen oppilaille. 
Kädentaitojen, luovan toiminnan ja onnistumisen 
kokemusten ohessa tärkeällä sijalla on sosiaalis-
ten taitojen ja yhteistoiminnan harjoittelu.  
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Muu lasten toiminta koostui vierailevista lapsi-
ryhmistä, jotka kävivät tutustumassa pajaan oh-
jaajien tai opettajiensa kanssa. Mm. Montessipäi-
väkodin esikoululaiset ovat käyneet jo useana 
vuonna tekemässä savitöitä. Rekolanmäen kou-
lun 1. ja 4. luokkalaisten yksi kevätretken osuus 
oli vierailu ja toimintatuokio Inkun Ideapajassa. 
Marraskuisilla kynttiläkursseilla kävi useampia 
koululaisryhmiä kastamassa kynttilöitä, joita 
myymällä he kartuttavat luokkaretkikassojaan.  

Ulkopuolella tapahtuva ohjaus-

toiminta 
on keskittynyt lähinnä niille kohderyhmille, joiden 
on vaikea tulla pajalle mm. fyysisten esteiden 
takia. Suurin osa toimintaa on ikä-ihmisten toi-
mintakykyä ylläpitävä virkistystoiminta mm. pal-
velukeskuksissa. Ohjaustoimintaa on jatkunut 
edelleen tutuissa paikoissa mm. Foibessa vete-
raanien kuntoutusjaksoilla. Yhteistyötä Vanhus-
ten Kotiapusäätiön kanssa on jatkettu ohjus-
tuokioiden järjestämisellä palvelutalon tiloissa 
muutamia kertoja vuodessa. Kävimme myös vie-
railemassa Korson seurakunnan vanhemman 
väen piirissä sekä Virtapiiri-ryhmässä eloisien 
ikäihmisten luona pääsiäis- ja jouluaiheisissa tun-
nelmissa. 
 
Yhteistyö järjestöjen kanssa on ollut ideoiden 
jakamista ja vinkkien jalkauttamista virkistys- ja 
harrastuskerhoihin sekä tärkeää tietotaidon vaih-
tokauppaa luentojen ja tietoiskujen kautta erityi-
sesti terveysjärjestöjen kanssa. 
 

Vantaan Lastentarhaopettajien ilta: jalkakylpysuolan 
valmistusta ja ideoiden vaihtoa. 
 
 
 

Tänä vuonna myös perinteisiä piparimökkikursse-
ja ohjattiin pajan ulkopuolella jälleen kerran Kar-
tanonkosken Marttojen perheillassa ja taidetalo 
Pessin avoimessa ryhmässä. 
 

Mosaiikkikurssi Vantaan Hengitysyhdistyksellä: Virkis-
tystä ja vertaistukea samalla kertaa! 

Tapahtumat ulkopuolella 
Tapahtumissa mukana ololla on tarkoitus levittää 
ja jalkauttaa tietoa pajan toiminnasta ja kerätä 
myös tilaisuudesta riippuen varoja yhdistykselle 
myymällä tuotteitamme ja pitämällä arpajaisia. 
Tapahtumat ovat olleet kaikille avoimia ja yhtei-
söllisiä kierrätykseen, kestävään kehitykseen ja 
monikulttuurisuuteen liittyviä asukastilaisuuksia. 

 

Koko perheen Sun Festival-tapahtuma toukokuus-
sa: Ideapajan toimintapisteellä jokainen sai käydä 
kokoamassa palan yhteistä isoa teosta  
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Ideapaja oli mukana jälleen suunnittelemassa 
yhdessä Vantaan kulttuuritoimen kanssa koko 
perheen Sun Festival -tapahtumaa Tikkurilassa 
toukokuussa. Tapahtumassa on monipuolinen 
kattaus vantaalaista monikulttuurista toimintaa. 
Ideapaja järjesti kierrätysmateriaaliaiheisen työ-
pajan, jossa valmistui yhteistyönä talousrullista ja 
silkkipaperista upea teos. Nuorin osallistuja oli n. 
3-vuotias maahanmuuttajapoika. 

Joulukuussa olimme jälleen mukana korsolaisten 
järjestöjen yhteisessä tempauksessa Joulupolulla 
ja ensimmäistä kertaa Korson Joulumarkkina-
tapahtumassa.  

Paikallista korsolaista käsityötä edistämään koot-
tu Made in Korso –yhteisö on järjestänyt myynti-
tapahtumia, joissa Ideapajakin on pienimuotoi-
sesti ollut mukana.  

 

Tunnelmia Joulupolku talkooillasta, jossa valmistui 
reilusti uusia koristeita polkua koristamaan. Tässä työn 
alla upea CD-levykruunu. 

Tutustuja- ja vierailijaryhmät pa-

jassa 
Vierailevia ryhmiä kävi vuoden aikana runsaasti 
mm. eri aikuiskoulutuslaitoksista ja valmentavaa 
koulutusta järjestävistä oppilaitoksista. Osallistu-
jat koostuivat suurelta osin aikuisopiskelijoista 
sekä kuntoutuja-asiakkaista (mm. päiväsairaala), 
mutta myös erilaisista työyhteisöistä ja järjestö-
jen edustajista.  Monet tarvitsevat ja hakevat 
vinkkejä ja ideoita omaan työhönsä, mutta myös 
vastapainoa, virkistystä ja tukea työssä jaksami-
selle (mm. Keravan palvelukeskus Hopeahovin 
hoitajat ja Peijaksen sairaalan henkilökuntaa). 
Ideapajaan on voinut tulla tutustumaan yksittäin-
kin ja lyhyellä varoitusajalla, mistä monet ovat 
olleet ilahtuneita. Opiskelijaryhmille on ollut tär-

keä saada tietoa alan työpaikoista mm. harjoitte-
lun kautta. Toisaalta tietoisuus erilaisista harras-
tus- ja vertaistukiryhmistä on tärkeää tietyille 
kohderyhmille, kuten esim. päiväsairaalan kun-
toutujille.  

Kaikille avoimia kursseja ja tapah-

tumia pajalla  
pidettiin muutamia sekä kevät- että syyskaudella 
ajankohtaisista ja toivotuista aiheista.  Iltakurssi-
en tarkoituksena oli tavoittaa aikuisia työssäkäy-
viä, jotka oman työssä jaksamisen tueksi voivat 
osallistua virkistävään kädentaitotoimintaan ilta-
aikaan ja/tai saada vinkkejä omaan työhönsä.  
 
Luontomateriaalipainotteiset kurssit ohjaajille 
tarjosivat vinkkejä ja ideoita materiaalien kerää-
miseen ja hyödyntämiseen erilaisissa kädentöissä 
ja ohjaustilanteissa. 
”Sain rutkasti uusia ideoita töihin vietäväksi, joita 
voin toteuttaa ryhmäperhepäivähoitajana pien-
ten lasten kanssa” 
”Kiva, kun otettiin asiakkaiden tarpeet huomioon” 
 
Avoimia teemallisia käsityöiltoja pidettiin ensin 
hypistelymuhveista. Iltaan oli kutsuttu kertomaan 
muhvien saloista ja käyttökokemuksista aihee-
seen erityisesti vihkiytynyt Maaret Weide Uu-
denmaan Kässämartoista. Toisessa illassa kuu-
limme tarinoita edesmenneistä korsolaisista kä-
dentaitajista ja perinnekulttuurista Eero Helos-
vuoren eloisalla opastuksella. Iltoihin oli vapaa 
pääsy ja niihin sai osallistua ilman ennakkoilmoit-
tautumista. 
 

 
Avoimen käsityöillan rekvisiittaa. Muhvi-illassamme 

vieraili Maaret Weide Uudenmaan kässämartoista.  
 
Perinteiset kynttilä- ja piparimökkikurssimme 
innostivat tekijöitä jälleen useammassa sukupol-
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vessa. Kurssien osallistujat koostuvat hyvin mo-
nenlaisista ihmisistä. Useat olivat ensikertalaisina 
tutustumassa kynttiläntekoon, ja useissa ryhmis-
sä oli mukana yhteistyötahojemme asiakkaita.  
 

 
Kynttilät saavat väriä pintaan. Tulipa komeita! 

Yhteistyö 

Merkittävimmät yhteistyökumppanimme olivat: 

terveys- ja hyvinvointijärjestöt -> tietoiskut ja 
luennot, tietotaidon ja ideoiden vaihto, tutustu-
miskäynnit: 

 Espoon Muistiluotsi 

 Vantaan Hengitysyhdistys 

 Keravan Diabetes yhdistys 

 Vantaan Sydän 

 Kilpirauhasyhdistys 

 Vantaan Uniyhdistys/Uniliitto 

 Keravan Sydänyhdistys 

Sininauhaliitto, Green Care –hanke  

 ryhmien ohjaus, tietotaidon vaihto, hank-
keen päätösseminaari 

Palvelukeskus Foibe, Vanhusten kotiapusäätiö, 
Koivukylän Palvelukeskus, Korson seurakunta  

 ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävät vir-
kistävät, toiminnalliset kädentaitotuokiot 

Vantaan Näkövammaiset  -> kädentaitokerho-
toiminta ja vertaistuki 

 

POLLI ry – Iloa arkeen hanke 

 omaishoitajien ja vapaaehtoisten virkis-
tys- ja vertaistukitoiminta 

Vantaan kaupunki 

 palvelutalot 

 päiväkodit ja koulut, oppilaitokset 

 tapahtumat 

 sosiaalityönohjaajat (aikuis- ja nuoriso, 
mielenterveys) 

 kuntouttava työtoiminta 

Kiipulasäätiön aikuiskoulutus, Validia (ent. Invali-
diliiton Järvenpään koulutuskeskus IJKK), Keskus-
puiston ammattioppilaitos) 

 tutustumiskäynnit ja räätälöidyt lyhyt-
kurssit 

 työkokeilijat ja työharjoittelijat 

HUS, Peijas 

 päiväsairaala (tutustumiskäynnit) 

 ohjaajien/hoitajien virkistys/työssä jak-
saminen  

Tiedotus 

Toimintaesitteemme julkaistaan keväällä ja syk-
syllä puolivuosittain. Se jaettiin suoraan jäsenis-
tölle sekä yhteistyökumppaneillemme, osittain 
myös sähköisesti. Esitettä jaettiin lähialueen yh-
teispalvelupisteisiin ja muihin julkisiin paikkoihin. 
Kotisivuillamme on ajankohtaista tietoa, mutta 
enenevässä määrin Ideapajan Facebook-sivuille 
päivitetään kuvamateriaalia ja tietoa tulevista 
toiminnoista, luennoista ja tapahtumista.  
Edelleenkin toimintamme esille tuominen erilai-
sissa tapahtumissa ja jalkautuminen ihmisten 
pariin on ollut tärkeää mainos- sekä verkostoitu-
mismielessä. Aina tilanteen tullen pyritään saa-
maan lyhyitä juttuja ja mainoksia paikallislehtiin 
ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista. Mm. 
syksyllä Vantaan asukaslehdessä oli juttu Ruusu-
paviljongista ja Ideapajan toiminnasta. 

Talous 
Ideapajan talous koostui saaduista avustuksista, 
jäsenmaksutuotoista sekä omasta pienimuotoi-
sesta varainhankinnasta. Vuodelle 2015 RAY 
myönsi kohdennettua toiminta-avustusta (Ak1) 
67 000 €, joka käytettiin henkilöstökuluihin. Van-
taan kaupunki maksoi toimitilavuokran sekä säh-
kön. Kaupungilta anottiin myös järjestöavustusta, 
jota myönnettiin 9000 € toimintakuluihin. Jäsen-
maksutuloja oli 820 € ja myyjäistuloja 637,40 €. 
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Korson aluetoimikuta myönsi 10.10. avoimet ovet 
–tapahtumaan avustusta 1500 €, josta käytettiin 
1015,77€. 
Muutto aiheutti ylimääräisiä kustannuksia ja toi-
mintatauosta johtuen kurssimaksutuotot olivat 
pienemmät. Myös pienempi työllistämistukien 
määrä vaikutti siihen, että vuoden tilinpäätös jäi 
alijäämäiseksi. 

Hallinto 
Yhdistyksen jäsenet valitsevat syyskokouksessa 
jäsenet hallitukseen. Hallitus kokoontui vuoden 
aikana kahdeksan (8) kertaa. Sääntömääräiset 
vuosikokoukset pidettiin keväällä ja syksyllä.  
Hallitus kokoontui lisäksi yhdessä työntekijöiden 
kanssa kaksi kertaa toiminnan arviointi- ja suun-
nittelutilaisuuteen. 
 
Jäseniä (henkilöjäsenet) vuonna 2015 oli 55, jois-
ta vantaalaisten osuus 47 (85 %).  

HALLITUS VUONNA 2015: 

Inkeri Angelin, puheenjohtaja 
Sari Laukkanen, varapuheenjohtaja 
Hannele Autio, taloudenhoitaja 
Vuokko Lehtoranta, jäsen 
Maija-Liisa Pyydönniemi, jäsen 
Heikki Kämäräinen, jäsen 
Marie Wennonen, jäsen 
 
Hallituksen asioiden valmistelijana ja sihteerinä 
on toiminnanjohtaja. Tilintarkastuksesta vastasi  
Mauri Söderlund (HTM) ja kirjanpidosta sekä 
palkanlaskennasta Ovil Oy/Jari Salo. 
 
Tänä keväänä järjestettiin ensimmäistä kertaa 
jäsenille oma ilta paviljongin pihapiirissä lettukes-
tien ja syksyllä lasipurkkilyhtyjen maalauksen 
merkeissä. Jäsenillat ovat ohjelmallisia vapaa-
muotoisempia tapahtumia, joissa kuitenkin on 
asiapitoinen osuus keskittyen mm. seuraavan 
kauden toiminnan suunnitteluun. Jäsenillä oli 
mahdollisuus antaa palautetta, kertoa mielipitei-
tä ja omia ideoita toiminnan kehittämiseksi. 

 

Jäsenillan tunnelmia vehreällä paviljongin pihalla 
 

Hallituksen oma kevätretki suuntautui Kellokos-
ken sairaalan avoimiin 100-vuotisjuhliin 9.6., mis-
sä kävimme kuuntelemassa mm. Aira Samulinin 
puhetta kuntoutujan omaisen näkökulmasta. 

HENKILÖKUNTA 

Vuonna 2015, joulukuu 

 Aini Julkunen, toiminnanjohtaja,  

 Pia Järvenkylä-Mäenpää, kädentaito-
ohjaaja 

 Tuula Patjas, osa-aikainen ohjaaja 
 

Henkilökunnan työssä jaksamista on tuettu pie-
nimuotoisella koulutuksella sekä virkistäytymis-
hetkillä. Henkilöstön koulutusta oli mm. Keskus-
puiston järjestämä ”Osaamista ohjaukseen” -
koulutussarja kevätkaudella, syksyllä Uudenmaan 
ympäristökasvatus Välkkeen ”Lataa luontoa” 
seminaaripäivä, joka keskittyi luonnon terveys- ja 
hyvinvointivaikutuksiin . Mahdollisuuksien mu-
kaan käytiin myös alan messuilla hakemassa in-
spiraatiota ja uusia ideoita ohjaushetkiin, mm. 
ELMA-messujen kädentaitopuolelta ja vierailulta 
mosaiikkitaiteilija Leena Nion ateljeessa Tuusulan 
Jokelassa. 

Vakituisen henkilökunnan lisäksi apuna on toimi-
nut harjoittelijoita mm. eri oppilaitoksista. Har-
joittelijoilla on ollut tavoitteena mm. elämän 
suunnan ja omien vahvuuksien löytäminen ja 
voimautuminen. Kannustavassa ilmapiirissä on 
voinut ottaa tuntumaa työelämään. Harjoittelijoi-
ta oli vuoden aikana kolme eri mittaisilla jaksoilla 
(Keskuspuiston ammattiopisto, Kiipulan ammat-
tiopisto, te-keskus). Kuntouttavassa työtoimin-
nassa oli yksi henkilö (Vantaan kaupunki), lisäksi 
kaksi yhdyskuntapalvelunsuorittajaa lyhyellä jak-
solla.  



10 
 

Pajan ilmapiiri on koettu kannustavaksi ja rohkai-
sevaksi, millä on ollut voimaannuttava vaikutus 
harjoittelijoihin ja työkokeilijoihin.  
Opiskelijoiden näytönarviointeja oli kaksi (Piippo-
lan ammattiopisto). 

Leena Nion upeita mosaiikkitöitä ihailemassa. 
 

 
Keskuspuiston ammattiopiston artesaaniopiskeli-
joiden näyttö harjoitusjakson päätteeksi oli tuf-
tauskurssin suunnittelu ja toteutus Ideapajan 
henkilökunnalle. 

Arviointi ja tilastot 

Työntekijät kokoontuivat yhdessä hallituksen 
kanssa puolivuosittain toiminnan suunnittelu- ja 
arviointitilaisuuteen, jossa käsitellään kokonais-
valtaisemmin mm. saadut asiakaspalautteet. 
Asiakaspalautteet kerättiin kevät- ja syyskauden 
päätteeksi.  Jotta pystymme toimimaan asiakkai-
den tarpeita kuunnellen, vaatii se työyhteisöltä 
myös pitkäjänteistä, joustavaa ja hyvin läsnä ole-
vaa työskentelyotetta, myös työntekijöiden kes-
ken. Viikkopalavereissa käydään tarkemmin läpi 
ajankohtaisimmat muutos- ja kehittämistarpeet. 
 
Poimintoja asiakkaiden palautteista syksyltä 2015 
ryhmätoiminnan vaikutuksesta: 

”Viikoittainen käsillä tekeminen vähentää stressiä 
ja tuo rytmiä elämääni.” 
”Aktiivisuus on lisääntynyt. Odotan aina maanan-
taipäivää (ryhmän kokoontumispäivä). On täällä 
juttuseuraakin, virkistävää.” 
”Älkää vain lopettako tätä. Täällä saa käydä liit-
tymättä mihinkään”. 
”Mieliala on parantunut hyvästä seurasta johtu-
en.” 
”Muiden tapaaminen piristää. Saan arjen keskelle 
voimia ja positiivista energiaa.” 
 
Keskustelu suoraan asiakkaiden kanssa ja suulli-
nen palaute mm. yhteistyökumppaneilta, asiak-
kaiden hoitajilta ja vanhemmilta on tärkeää ja 
täydentävää tietoa asiakkaiden kuntoutumisesta 
ja heidän hyvinvointinsa tilasta.  
 
Ikäihmisten hoitohenkilöstön resurssit ovat kiinni 
käytännön hoitotyössä, ja aikaa muulle aktiivi-
toiminnalle asiakkaiden hyväksi ei juurikaan jää. 
Ideapajan toiminta on täydentänyt tuota aukkoa. 
 
Asiakkaille on ollut merkittävää, että saa olla mu-
kana, vaikkei aina tekisikään mitään erityistä. Että 
saa tuntea olonsa riittävän tarpeelliseksi pelkäs-
tään läsnäolollaan, kun saa seurustella ja jutustel-
la, eikä tarvitse olla yksin, on joku joka kuuntelee. 
Käsillä tekemisessä lopputulos ei ole se tärkein, 
vaikka onnistunut työ tekijänsä palkitseekin, vaan 
matka joka käydään ennen sitä. Moni huoli ja 
murhe on huomaamatta keventynyt vieruskave-
rin kanssa jutustellessa, ja moni ilo ja nauru on 
jaettu moninkertaisena. Vertaistuella on eheyttä-
vä voima. 
 
Kokonaiskävijämäärä vuonna 2015 (lähes 2700) 
jäi pienemmäksi mm. muutosta aiheutuneen 
toimintatauon takia, joskin loppuvuoden lisään-
tyneet kävijämäärät päiväryhmissä mukavasti 
tasoittivat tilannetta. Asiakkaat löysivät tiensä 
uudelle pajalla! Tapahtumiin on listattu ne tapah-
tumat ja niiden aktiiviosallistujat, joissa Ideapaja 
on ollut järjestämässä jotakin toimintaa (esim. 
Green Care -hankkeen päätösseminaari, Sun Fes-
tival, Paviljonkipäivä, avoimet ovet). 
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