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Yleistä vuoden 2017 toiminnasta
Inkun Ideapaja on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, joka tarjoaa
voimauttavaa ja luovaa kädentaito- ja taidetoimintaa erityisryhmille. Huomion
kohteena ovat ensisijaisesti vähäosaisten, syrjäytyneiden tai syrjäytymisuhan alla
olevien hyvinvoinnin tukeminen. Toimintaa suunnataan kuitenkin kaikille käsitöistä
ja taidetoiminnasta kiinnostuneille ja siitä iloa saaville.
Inkun Ideapaja toimii Vantaalla Korsossa Ruusupaviljongin tiloissa, osoitteessa Kisatie 21.
Jäseniä yhdistyksessä oli vuoden 2017 lopussa 53 ja kävijämäärä vuoden aikana pajalla
oli yli 2400.
Inkun Ideapaja on jatkanut toimintaansa tavoitteidensa mukaan syrjäytymisen ehkäisyssä.
Kahdesti viikossa kokoontuva Tule Sellaisena Kuin Olet – ryhmä on vakiintunut ideapajan
toiminnassa. Ryhmä toimii matalan kynnyksen toimintaperiaatteella. Ryhmään ei tarvitse
erikseen ilmoittautua, ennakko-osaamista ei tarvita ja kustannukset koostuvat
materiaalimaksuista.*”Kaikki on hyvin. On ollut kiva tulla tänne ja helppo. Kun jäin
työttömäksi. Täytyy olla jotain sen tilalle. Tämä on ollut juuri sitä mitä tarvitsen. Kaikkea on
ollut sopivasti”
Toiminnan tavoitteena on myös onnistumisen ilon välittäminen voimauttavan kädentaito- ja
taidetoiminnan kautta, tässä tehtävässä on onnistuttu niin säännöllisesti kokoontuvien
ryhmien muodossa kuin tapahtumien ja kertaluontoisten kurssien
järjestämisessä.*”Luovuuteeni on tullut lisää uusia ideoita, joita olen täällä saanut
toteuttaa. Pajalla on annettu alkuvinkkejä ja siitä olen kehitellyt omia tekeleitäni”
Ryhmätoiminnassa on korostunut yhdessä kokeminen ja jakamisen ilon merkitys sekä
vertaistuki. Ideapajan toiminnan ainutlaatuisen ilmapiirin valttikortteja ovat avoimuus, tasaarvoisuus ja yhdenvertaisuus.* ”Tänne on mukava tulla ihan vaan katselemaan ja
kuuntelemaan muita, vaikka aina ei tekisi mitään. Täällä käy mukavaa porukkaa!”
Inkun Ideapajan toimintakenttä on laaja ja asiakaskunta on toimintavuoden aikana
koostunut jälleen hyvin monenlaisista kohderyhmistä. Laaja toimintaympäristö on
edellyttänyt laajaa verkostoa mm. kaupungin eri toimien, oppilaitosten ja yhdistysten
kanssa.
Vakituisen henkilöstön lisäksi toiminnan toteutuksessa on ollut mukana vapaaehtoisia,
työharjoittelijoita, työkokeilijoita ja yhdyskuntapalvelun suorittajia erimittaisilla jaksoilla.
Heidän työpanoksensa on ollut tärkeä.
Toiminnasta:
Tule Sellaisena Kuin Olet (T.S.K.O.)
Matalan kynnyksen päiväryhmät kokoontuivat kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja
keskiviikkoisin. Ryhmiin voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista kumpana päivänä
tahansa, silloin kun itselle sopii. Kävijämäärät näissä ryhmissä 6-14 henkilöä / ryhmä.
T.S.K.O. ryhmät ovat matalankynnyksen kohtaamispaikkoja, joihin osallistuminen on tehty
helpoksi. Kustannukset koostuvat materiaalimaksuista. Aikaisempaa osaamista ei vaadita.
Ryhmään voi tulla vain tutustumaan toisiin ihmisiin ja vaihtamaan kuulumisia.* ”Asenne on
tullut helpommaksi tulla ryhmiin, kun on tutustunut mukaviin ohjaajiin ja ihmisiin. Tästä on
tullu tärkeä elämääni”
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T.S.K.O. ryhmissä käy eläkkeellä, työkyvyttömyyseläkkeellä olevia, työttömiä, kotiäitejä
sekä opiskelijoita ja työssä käyviä esim. vuorotyöläisiä.
Eläkkeelle siirryttäessä tai jouduttua työttömäksi säännöllinen päivärytmi saattaa unohtua
ja tarpeettomuuden tunne lisääntyä. T.S.K.O. ryhmäläisille viikoittaiset kokoontumiset
antavat säännöllisyyttä elämän rytmiin. Ryhmissä syntyy ystävyyssuhteita ja sieltä saa
vertaistukea.* ”kokoontuminen tuo sosiaalisuuden tarpeeseen ratkaisun”
Käsillä tekeminen vaikuttaa aivotoimintaan joten luovuus ja muotoilu ovat mielelle hyväksi.
Niinpä jokainen voi tehdä sellaisia töitä mitkä itselle sopivat. Monet ovat ylpeitä
aikaansaannoksistaan ja saavat hyvän mielen onnistumisesta. Kuitenkaan tärkeintä ei ole
se mitä saat tehdyksi vaan mitä sinussa tapahtuu, kun teet käsilläsi.
Kevätkaudella T.S.K.O. – ryhmissä maalattiin mandala, valmistettiin ”Unelmien sieppari”
koruksi ja tehtiin ystävänpäivän kortteja Decoupage-menetelmällä.
Huovutettiin istuinalusta tai pannumyssy ja kokeiltiin myös puutöitä. Puutöissä syntyi
puuhylly tai laatikko myös aloittelijoiden käsissä.
Kestävä kehitys tulee pajan toiminnassa esille mm. kierrätysmateriaalien käytössä. Vanhat
fleecepaidat saivat uuden elämän pehmoötökköinä ja farkkujen lahkeesta tehtiin astioita
kovettamalla.
T.S.K.O. ryhmän rinnalle syntyi uutena säännöllisenä ryhmänä Jep Jepp-paja joka
kokoontui maanantai iltapäivisin .
Jep Jepp- pajassa syvennetään osaamista ja sitoudutaan pitkäkestoiseen toimintaan. Jep
Jepp-pajalaiset toteuttivat kevään aikana erilaisia töitä mm. savesta, puusta, betonista ja
mosaiikista.* ”On ollut enemmän itseohjaavuutta, kun valmiita töitä ei ole esillä. Erilaiset
materiaalit opettavat löytämään omaa luovuutta. Säännöllinen osallistuminen ja siitä
poikiva jatkuva oppiminen lisäävät luovuutta. Uuden ohjaajan Miljan, asenne ja tapa ohjata
lisäävät luovuutta myös.”
Punaisena lankana Tule Sellaisena Kuin Olet ja Jep Jepp- ryhmissä syksyn aikaan olivat
sadut ja tarinat. Ensimmäisenä työnä tehtiin pöytätabletteja aurinkovärjäyksellä ja ne
kovetettiin. Näin tabletteihin saatiin pinta jonka voi tarvittaessa pyyhkäistä puhtaaksi
kostealla. Kuvissa Lumikki ja seitsemän kääpiötä on innoittanut Sirpaa.

Savitöiden aiheena oli graalin-malja ja se saattoi saada myös Tuhkimon kengän muodon.
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Muistojen laatikkoon voi sukeltaa satujen tai Suomi 100 aiheen kautta.

Muistojen laatikot olivat esillä
Lumossa järjestetyssä
näyttelyssä joulukuussa.

Syksyn aikana tehtiin myös
tuulikelloja ja joulun alla
suosittuja tontun ovia sekä
korkkiporoja

.
Muu säännöllinen ryhmätoiminta
Paikallisen kuntoutuskodin asiakkaille suunnattu mielenterveyskuntoutujien ryhmä on
kokoontunut säännöllisesti viikoittain tiistai iltapäivisin. Toiminta on tarjonnut kuntoutujille
innostavaa tekemistä, onnistumisen kokemuksia sekä mielen virkistystä luovien
menetelmien myötä. Vuoden aikana on edistytty logoart maalauksessa, tehty fyysisiä
harjoitteita, opeteltu pieni tanssi ja tehty askarteluja mm. saippuaa, vuorenkilpiruusuja,
jääkaappi- magneetteja, tuulikelloja ja unelmien siepparit cd-levyistä.
Syyskaudella aloitettiin Taidepaja kehitysvammaisille. Taidepajassa on maalattu ja
askarreltu. Ryhmäläiset ovat kokeneet onnistumisen iloa kädentaitojen kautta ja saaneet
nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemuksia ryhmätoiminnasta.
Taideryhmä ”Luova Kevät” järjestettiin läheisen koulun erityisluokkalaisille. Ryhmä
kokoontui neljä kertaa ja siihen osallistui 5 poikaa ja kaksi tyttöä.
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Teemana näissä ryhmissä oli itseluottamus ja toisten huomioon ottaminen joita voi tuoda
esille liikkeen, rytmin, kuvataiteen, logoartin ja kirjoittamisen kautta.
Muu ryhmätoiminta:
Pajalla on käynyt koululaisryhmiä läheisistä kouluista askartelemassa ja saamassa
innostusta ilmaisuun ja kädentaitoihin. Koululaisryhmiä käy noin kerran kuukaudessa,
ryhmäkoot ovat noin 20 oppilasta ikäluokasta 10-14 vuotta.
Kiipulasta on käynyt säännöllisesti ryhmiä tutustumassa pajan toimintaan ja samalla on
tehty jotain käsillä. Yhteistyössä Kiipulan kanssa on monia työkokeilijoita tai -harjoittelijoita
ollut eri pituisilla jaksoilla työssä pajalla.
Kuulovammaisten-ryhmä ASPA:sta oli tekemässä pääsiäiskoristeita ja Aula-työkodista
ryhmä joiden kanssa tehtiin savitöitä.

Muu toiminta:
Helmikuussa pidettiin villasukkakurssi, sukkia kudottiin kolmena peräkkäisenä
keskiviikkona. Kokeneemmat sukankutojat antoivat neuvoja aloittelijoille. Inkun Ideapaja
antoi myös lankoja vapaaehtoisille jotka halusivat kutoa sukkia maahanmuuttaja lapsille.
Nämä sukat lahjoitettiin lapsille joulun alla 1.12. Silkkiportin joulutapahtumassa, jossa
myös leikitettiin lapsia.
Huhtikuussa järjestettiin viikonloppuna uurnakurssi. Kurssilla tehtiin käsin rakentamalla
savesta maatuva uurna. Tämä kurssi oli toinen pajalla järjestetyistä uurnakursseista.
Työkokeilijan piirros
aistiherkkyydestä ja
erilaisuudesta ryhmässä.

Aisti-ilta Erityisherkkyydestä järjestettiin 27.04., tilaisuudessa oli luennoimassa Psykologi,
työterveyspsykologi, kouluttaja Heli Heiskanen. Heli Heiskanen on kirjoittanut
erityisherkkyyttä koskevan kirjan nimeltä Herkkyyden voima – opas omannäköiseen
elämään (2016). Aisti-illassa kerrottiin kuinka erityisherkkyyden voi tunnistaa, miten se
vaikuttaa jokapäiväiseen elämään sekä kuinka herkkyydestä voi löytää voimavaran.
Tilaisuuteen osallistui 20 henkilöä joista 10 vastasi palautekyselyyn. Palautteen antaneet
olivat yksimielisesti tilaisuuteen erittäin tyytyväisiä ja toivoivat lisää samanlaisia
tilaisuuksia.* ”Erittäin hyvä kokonaisuus – tiivis, asiapitoinen ja hyvä luennoitsija!” ”Ihana
luento! Todella havainnollinen esitys” ”Erittäin hyvä, avasi silmät, oppi tuntemaan omaa
itseään”
Iltakurssina keväällä tehtiin aurinkovärjäystä. Värjätystä kankaasta oli mahdollisuus teettää
tarjotin.
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Koko toukokuun ajan valmistettiin luontomateriaaleista unelmien sieppareita ja haltijoita,
jotka ripustettiin lähimetsään kaikkien kulkijoiden ihasteltaviksi. Unelmien siepparit
sieppaavat unelmia 100-vuotiaalle Suomelle. Tässä yhteisötaideprojektissa olivat mukana
Tule Sellaisena Kuin Olet ryhmäläiset, kahden eri koulun oppilaat ja muut
tilausryhmäläiset. Luontotaideteoksia tehtiin yhteensä 77 .
Yhteisötaideprojektin juhla 29.5. oli kevät kauden huipennus. Juhlissa eri ikäiset
taideprojektiin osallistuneet ihmiset kohtasivat ja saattoivat nauttia tasavertaisuudesta
sekä ihastella tekemäänsä luontotaidetta.

Toukokuussa tehtiin vierailu
mosaiikkitaiteilija Leena Nion
taidegalleriaan Jokelaan.

.
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Hyvinvointia lisättiin järjestämällä syyskuussa Intialaisen päähieronnan kurssi. Kurssilla
opittiin hemmottelemaan lähimmäistään rentouttavalla ja energisoivalla päähieronnalla.
12.10. vietettiin hyvinvointipäivää ” Suomi 100, hyvinvointia Vantaalle” tapahtuman osana.
Pajalla kävi tutustujia ja vanhoja tuttuja. Vieraille tarjottiin hierontaa, rentoutusta ja teetä
sekä leipää hummuksen kera. Jokainen sai myös askarrella jääkaappimagneetin tai
sudenkorentoheijastimen muistoksi.
Mistä tulee hyväolo?

Hyvinvointiviikolla riitti vilskettä, ja
viikon nettisivut keräsivät yli 10 000
yksilöityä sivun katselua. Hyvinvointi
päivä oli osa hyvinvointia Vantaalle
tapahtumaa.

Lastenoikeuksien päivänä 20.11. osallistuimme lastenviikkoon järjestämällä pajalla
tapahtuman, jossa voi leikkiä käsinukeilla ja askarrella tontulle oven. Innokkaita
lapsivieraita oli 6 ja kaikilla oli yksi tai useampi vanhempi mukana, oli äitiä ja isää sekä
mummi ja tätejä.

Käsinukeilla lapset esittivät pieniä näytelmiä
vanhemmilleen, ja taidettiin tehdä jokunen
näytelmä myös toisin päin. Lapsilla oli hauskaa
ja pajalla askarrellut käsinuket pääsivät
tuulettumaan
Tämän joulun jouluhitti Tontunovi veti
askartelijoita puoleensa. Kaikki täditkin halusivat
oman tontunoven.

..
Lapset saivat onnistumisen kokemuksen ja halusivat taas huomenna tulla pajalle. Ikävä
puoli oli se, että nuoret miesvieraamme laittoivat mustat kukat kukkatauluun lähtiessä.
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Ai miksikö! Koska olivat niin vihaisia kun piti lähteä pois! Eihän se sitten ollut lainkaan
huono palaute.
Marraskuussa oli perinteiset kynttilänvalantakurssit. Kynttilöitä valamaan saapui vaihtooppilaita mm. saksasta, meksikosta ja thaimaasta. Näin suomalainen kynttilänvalanta
perinne levisi ympäri maailmaa.

Kuvassa Inkku näyttää nuorille
mallia kuinka kynttilöitä valetaan.

Joulukuussa oli
piparkakkutalokurssit. Mökkejä
valmistettiin pajalla toista sataa.
Nämä kurssit ovat muodostuneet
monelle perheelle perinteeksi.

Joulukuussa järjestettiin yhteistyössä Vantaan kaupungin kuntalaispalvelujen kanssa
maahanmuuttaja nuorille ja heidän tukiperheilleen yhteinen pikkujoulu. Tilaisuudessa
valmistettiin yhdessä lämpimiä voileipiä, seurusteltiin ja askarreltiin paperipusseista
joulutähtiä.
Yhteistyössä muiden Korsolaisten
järjestöjen kanssa Inkun Ideapaja osallistui
17.12. joulupolkutapahtumaan. Inkun
Ideapajan tehtävä on koristella joulupolku.
Tänäkin vuonna tapahtuma keräsi
ennätysmäärän ihmisiä Ruusuvuoren
koulun ympäristön metsään.
Pajalla tehtiin syksyn aikana kanaverkosta
ja kankaasta kovettamalla valoteoksia,
joilla valaistiin pihaa sekä pajan ikkunoita.
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Ympäri vuoden on lisäksi käynyt vierailijaryhmiä eri järjestöistä ja työyhteisöistä. Heille on
räätälöity ohjelmaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja erilaisten kädentaitojen parissa.
Toimintaa on pyritty keskittämään pajalle, kuitenkin vierailuita on tehty satunnaisesti mm.
Klubi-talolle Järvenpäähän ja Korson seurakunnan Virtapiiriin.

Yhteistyö
Merkittävimmät yhteistyökumppanimme olivat:
Vantaan kaupunki
Vantaan kaupungin kuntalaispalvelut
Kiipulasäätiön aikuiskoulutus
Keskuspuiston ammattioppilaitos
Vantaan Varia
TE-toimisto
Vantaan Kehitysvammaisten Liitto ry
Korson seurakunta
Korso seura
Ruusupaviljongin jäsenjärjestöt
Rikosseuraamusvirasto RISE
ASPA

Talous, hallinto ja henkilöstö
Yhdistyksen toiminta mahdollistuu valtaosin avustuksilla. Sosiaali- ja terveysministeriön
myöntämä avustus Veikkauksen varoilla Ak1 vuodelle 2017 oli 67 000€. Vantaan
kaupungin järjestöavustus 10 000€. Muut tuotot koostuvat jäsenmaksutuotoista ja
materiaalimaksuista sekä pienimuotoisesta varainhankinnasta.
Vuoden 2017 aikana tulosta rasittavat päällekkäiset henkilöstökulut, jotka aiheutuvat
sairauslomista ja opintovapaista.
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Yhdistyksen jäsenet valitsivat syyskokouksessa uuden hallituksen kaksivuotiskaudeksi.
Hallituksessa jatkavat:
Sari Laukkanen, puheenjohtaja

Heikki Kämäräinen, varapuheenjohtaja

Hannele Autio, rahastonhoitaja

Airi Kankaanpää, jäsen

Vuokko Lehtoranta, jäsen

Maija-Liisa Pyydönniemi, jäsen

Inkeri Angelin, kunniapuheenjohtaja
uutena jäsenenä Sinikka Siiriäinen Tarja Tanila-Vaskeen jäädessä pois hallituksesta.
Hallitus on kokoontunut 10 kertaa vuoden aikana.
Sääntömääräiset kokoukset kevätkokous 27.02.2017 ja syyskokous 14.09.2017
Jäsenille järjestettiin keväällä jäsenilta, jossa paistettiin lettuja ja pelattiin seurapelejä.
Syksyn jäsenillassa tehtiin havukransseja.
Hallituksen asioiden valmistelijana ja sihteerinä on toiminut toiminnanjohtaja.
Tilintarkastaja on Mauri Söderlund HT. Kirjanpidosta ja palkanlaskennasta on vastannut
Ovil Oy, yhteyshenkilönä Jari Salo.

Henkilökunta:
Toiminnanjohtaja
16.1.-31.07.2017 Jaana Gummerus
14.8. alkaen

Taina Huoman

Milja Kolmonen, vs.taide- ja kädentaidonohjaaja
Tuula Patjas, osa-aikainen ohjaaja
Työkokeilijoita, työharjoittelijoita sekä työssäoppijia (Kiipulasäätiö, Vantaan ammattiopisto
Varia) sekä yhdyskuntapalvelun suorittajia eri pituisilla jaksoilla vuoden aikana.

Tiedotus
Paperinen toimintaesite on ilmestynyt kaksi kertaa vuodessa. Esite jaettiin jäsenille, pajalla
vieraileville sekä yhteispalvelupisteisiin. Tapahtumia ja kursseja on mainostettu myös
yhdistyksen facebook-sivuilla, Vantaan Sanomien nettilehdessä ja tapahtumakalenterissa.

Tilastointi
Tilastointia on tehty kuukausittain perinteisellä tavalla kirjaamalla luvut kävijöistä
taulukkoon. Lisäksi meillä on uusi innovaatio: kukkataulu. Tauluun ryhmäläiset ovat
laittaneen kukan fiiliksen mukaan ryhmään saapuessa ja lähtiessä. Paitsi, että saamme
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välitöntä tietoa siitä millä mielellä asiakkaat ovat tullessa ja lähtiessä sekä kuinka monta
osallistujaa ryhmässä on ollut, avaa kukkataulu aivan uudenlaisen keskustelumuodon ja
auttaa asiakkaita kysymyksessä ”Mitä minulle oikein kuuluu, kuinka voin?”

Arviointi
Vuosi 2017 on ollut tapahtumarikas ja monenlaisia kursseja ja tapahtumia on järjestetty.
Vuosi on ollut myös haastava henkilökunnan muutosten ja muiden haasteiden keskellä.
Nämä seikat ovat aiheuttaneet pienoisen notkahduksen kävijämäärissä.
Arviointi- ja suunnittelukokoukset on pidetty niin keväällä kuin syksylläkin. Näissä
tilaisuuksissa on innostus pajan toimintaan tullut hyvin esille ja tahto kehittää ja jatkaa
toimintaa ”puhaltamalla yhteiseen hiileen”.
Elina Niemi järjesti pajalla 30.11. ”Tulevaisuuden johtaminen” työpajan osana
oppimistehtäväänsä. Backcasting menetelmää käyttäen katsottiin tulevaisuuteen ja mitä
tulee tehdä nyt, että tulevaisuuden visiot saavutetaan.
Työpajan antia:
”Inkun Ideapaja tuottaa luovaa yhteiskunta
vastuullista toimintaa yksilöä arvostavana
yhteisönä.”
”Visiomme on saattaa ihmisiä yhteen, antaa
heille tunne tasavertaisuudesta
erilaisuudestansa huolimatta, kehittää
luovuutta ja vaalia kokonaisvaltaista
hyvinvointia.”

Milja ja Hannele tanssivat vision
näkyväksi.
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Päiväryhmien kävijämäärät ja palautteet puhuvat ryhmien tarpeellisuudesta. Palautteissa
käy myös ilmi toive henkilökunnan lisäämiseen. *”Isolle ryhmälle joka tarvii paljon tukea,
niin henkilökuntaa voisi olla enemmän. Kaikkea kivaa ja uutta, niin että kaikki jaksaa
tehdä”
Keväisessä palautekyselyssä kysymyksen asetteluna oli:
Luovuus – sisäistää mitä luovuudella tarkoitetaan. Arkipäivän luovuutta, uusien ratkaisujen
löytämistä
Asenne – miten oma asenne on muuttunut esim. ryhmäläisiä kohtaan, kuinka voin itse
vaikuttaa omilla valinnoilla miten toimin.
Kokemus – ryhmässä voi jakaa kokemustaan ja lisätä näin ryhmän osaamista.

*Kursivoidut kohdat toimintakertomuksessa, ovat suoria lainauksia saaduista
asiakaspalautteista.
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Toiminta pajan ulkopuolella

18

muut ulkopuoliset toiminnat

7

4
2

2

52

183

33
261

260

301

MAMU
Tapahtumat, mm. aisti-illat

136

264

176

119

62

53

18

66
45
98
388
8
71
66
56
150
2432

