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Yleistä vuoden 2019 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 iloa saaville.
Inkun Ideapaja toimii Vantaalla Korsossa Ruusupaviljongin tiloissa, osoitteessa Kisatie 21.
Jäseniä yhdistyksessä oli vuoden 2019 lopussa 49 ja kävijämäärä vuoden aikana oli noin
3000.
Inkun Ideapajan Ystävät ry on perustettu 1975. Inkun Ideapaja on toiminut keskeytyksettä
44 vuotta Vantaalaisten hyvinvoinnin lisääjänä.
Toiminnallaan yhdistys täydentää alueen sosiaali- ja terveyspalveluja kädentaito- ja
taidetoiminnan keinoin. Toiminnan tavoitteena on tekemisen ja onnistumisen ilon
välittäminen sekä monipuolisen tiedon jakaminen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
ylläpitämiseksi.
Yhteisöllisyyden lisääminen saattamalla ihmisiä yhteen niin säännöllisten ryhmien kuin
tapahtumien ja teemallisten iltojen järjestäjänä on pajan toimintaa.
Tasavertaisuus yhteiskunnassa toteutuu avaamalla ovet kaikille ihmisille, Inkun Ideapaja
on sitoutumaton yhdistys ja toimintaan ovat kaikki tervetulleita mukaan. Vastuullisuus
ympäristöstä otetaan huomioon käyttämällä askartelussa kierrätysmateriaaleja,
kierrättämällä pajalla syntyvä jäte, rohkaisemalla asiakkaita käyttämään hävikkiruokaa,
järjestämällä yhteisiä ruokapäiviä ja ottamalla vastaan hävikkileipää.
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Toiminta:
Tule Sellaisena Kuin Olet ryhmät ovat vakiinnuttaneet paikkansa jokaisen viikon
maanantaiaamupäivään ja keskiviikkoiltapäivään. T.S.K.O ryhmää kiitetään erityisesti siitä,
ettei ryhmään tarvitse sitoutua eikä ilmoittautua, voi tulla silloin kun sopii. Ryhmät antavat
elämälle rytmiä, on jotakin mitä odottaa. Asiakaspalautteiden mukaan lähes jokainen on
kokenut hyvinvointinsa lisääntyneen ryhmissä käydessä. ”Sitä tulee lähdettyä, vaikka ei
aina huvittaisikaan.” ”Viikon odotettu kohokohta. Käsillä tekeminen, uuden oppiminen ja
onnistumisen kokemus lisäävät hyvinvointia.” ”Uusia ihania ihmisiä, uutta tekemistä.
Tunsin itseni rohkeaksi ja hyväksytyksi.”
Ryhmätoiminnassa on korostunut yhdessä kokeminen ja jakamisen ilon merkitys sekä
vertaistuki. Ideapajan toiminnan ainutlaatuisen ilmapiirin valttikortteja ovat avoimuus, tasaarvoisuus ja yhdenvertaisuus.
Paitsi valmiiden ideoiden ja ohjeiden antamiseen on ideapajalla myös rohkaistu asiakkaita
luovuuteen. Niinpä jokainen voi tehdä sellaisia töitä, jotka itselle sopivat. Monet ovat
ylpeitä aikaansaannoksistaan ja saavat hyvän mielen onnistumisestaan. Kuitenkaan
tärkeintä ei ole se, mitä saat tehdyksi, vaan mitä sinussa tapahtuu, kun teet käsilläsi.
Taidetoiminnan on tutkitustikin todettu vaikuttavan monin positiivisin tavoin
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja kokemukseen terveydestä ja itsensä hyväksymisestä.
”Kiitos tästä upeasta toiminnasta. Olen palaamassa valoon ja iloon ja aktiivisuuteen teidän
ansiostanne. Ihanaa kuulua ryhmään, jossa saa ja uskaltaa olla oma itsensä.”
Maanantai iltapäivät ovat vuoden kuluessa muotoutuneet pienryhmäksi asiakkaille, jotka
tarvitsevat enemmän tukea.
Tammikuu oli tekstiilien
kuukausi, helmikuussa tehtiin
taidetta teepusseista ja
paperiliuskoista

Maaliskuun materiaaleina oli savi ja paperimassa, huhtikuussa solmittiin
makrametöitä. Toukokuun aiheena oli syanotypia ja aurinkovärjäys sekä betoni
ja kesäkuussa tehtiin romusta taidetta ja puutöitä. Kuvassa vanhasta sahasta
on tehty seinäkoriste. ”En ole eläessäni sahannut. Tässähän oppii sahaamaan.
Rohkea rokan syö.”
Ryhmissä on vapaus tehdä myös jotain muuta, jos kuukauden teemaan
liittyvästä ei ole löytynyt mieleistä tekemistä.
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Tietoiskut
Kuukausittain on järjestetty tietoisku hyvinvointiin liittyvästä aiheesta. Tavoitteena on ollut
lisätä asiakkaiden omaehtoista terveydestä huolehtimista.
Tammikuussa fysioterapeutti luennoi selkärangan hyvinvoinnista ja saimme helpot ohjeet,
joilla päivittäin voi parantaa ryhtiä ja selkärangan liikkuvuutta. Helmikuun aiheena oli hyvä
uni; Vantaan uniyhdistys jakoi tietoa unta auttavista ja haittaavista tekijöistä. Maaliskuussa
keskusteltiin vaihdevuosista ja liiviesittelijä aiheeseen liittyen kertoi muutoksista, joita
naisen kehossa tapahtuu. Huhtikuun aiheena oli vapautua turhasta tavarasta ja saada
näin tilaa myös mielelle.
Elokuussa saatiin tietoutta sienistä Korson Martoilta. Syyskuussa tutustuttiin yrttien
käyttöön ja saatiin tietoa niiden terveysvaikutuksista. Lokakuussa apua nivelvaivoihin
saatiin Korson apteekista ja marraskuussa Kilpirauhasyhdistyksestä kerrottiin
kilpirauhasen toiminnasta ja mihin kaikkeen sen toimintahäiriöt vaikuttavat.
Muu säännöllinen ryhmätoiminta
Luova maalaus -ryhmä on kokoontunut kerran kuussa maanantaisin. Ryhmässä
maalataan logo art märkää märälle tekniikalla. Ryhmän aluksi on tehty kehollisia sekä
ryhmäyttäviä, toiminnallisia harjoituksia. Kevään teemana oli vuodenajat ja syksyllä
haettiin sävyjä.
Taidepaja kehitysvammaisille on jatkunut kevät - ja syyskauden. Taidepaja on kokoontunut
joka toinen keskiviikko ja siellä on tehty kädentaito- ja taidetöitä. Ryhmäläisten keskinäinen
yhteisymmärrys on lisääntynyt. Ryhmäläiset ovat aina hyvin tyytyväisiä
aikaansaannoksiinsa.
Kehitysvammaisten tanssipaja antaa osallistujille mahdollisuuden kehotuntemukseen ja
vapauttaa kokonaisvaltaisesti liikkumaan. Musiikilla on suuri merkitys näissä yhteisissä
tanssihetkissä, tanssipaja on kokoontunut joka toinen torstai. Joulukuussa viimeisellä
kerralla vietettiin joulujuhlaa, johon osallistujien oli mahdollista tuoda omainen mukaan.
Tanssipajalaiset esittivät ohjelmaa ja omaiset otettiin mukaan tanssiin.
Näkövammaisille on kerran kuussa järjestetty kokkikerho yhteistyössä Vantaan
Näkövammaisten kanssa.
Mielenterveyskuntoutujien luona Kolmikodissa on käyty syksyn aikana kerran kuussa.
Yhteinen askarteluhetki piristää arjen harmautta.
Muu ryhmätoiminta:
Keväällä paistettiin yhtenä tiistai-iltapäivänä karjalanpiirakoita ja
syksyllä vatruskoita. Nämä yhteiset leivontahetket ovat olleet
täynnä huumoria ja yhdessä tekemisen meininkiä. Paitsi että on
saatu kotiin viemisiksi herkullisia, terveellisiä leivonnaisia, ovat
ryhmät lisänneet yhteisöllisyyttä sekä perinnetietoisuutta.
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13.-14.4. järjestettiin kevään uurnakurssi, palautteissaan kurssilaiset kertovat kurssin
lisänneen heidän hyvinvointiaan, kuoleman pelon koettiin vähentyneen ja olon
vapautuneen.
Lapsille ja nuorille on järjestetty yhteistyössä koulujen ja päiväkotien
kanssa askartelua. Esikouluikäiset erityislapset tekivät
hyönteishotellit ja saviötököitä. Nuoret koululaiset
kävivät tekemässä scrappäys-kortteja. ”Olen
luovuuteni huipulla”, totesi nuorimies korttia
valmistaessaan. Leppäkorven koululaiset
osallistuivat joulukalenterin tekoon valmistamalla
yhteen päivään luukun. Lapsille ja nuorille pajalla käyminen tuo
vaihtelua normaaliin koulutyöskentelyyn. Uudet ideat ja uudenlainen
tekeminen sekä erilaiset ryhmäjaot antavat mahdollisuuden oppia
Kuvassa Montessori
uutta itsestä ja myös toisista lisäten suvaitsevuutta ja hyväksyntää.
päiväkodin Kiinaaiheiset Pandat.

Vantaan Joogayhdistyksen kanssa yhteistyössä järjestettiin muistijoogaa. Ryhmä
kokoontui 4 kertaa. Muistijoogan tavoitteena on pitää huolta muistista,
kokonaisterveydestä ja ennaltaehkäistä muistihäiriöitä.
Syksyn aikana järjestettiin iltakurssina kaksi kertaa vanhempi-lapsi askartelua. Kurssit
järjestettiin asiakkaiden toiveesta. Oltiin koettu, ettei vanhemmille ja lapsille ole paikkoja,
joissa voi yhdessä tehdä jotain. Illat olivat hyvin suosittuja ja niitä toivottiin myös
jatkettavaksi.
Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeen kanssa yhteistyössä järjestettiin
maahanmuuttajaäideille askartelua. He tutustuivat suomalaiseen kulttuuriin valmistamalla
himmeleitä pilleistä sekä koristelemalla piparkakkutalot.
Kynttilänkastokurssit järjestettiin marraskuussa ja piparkakkutaloja valmistettiin
joulukuussa.
Lisäksi on vierailu eläkeläisten ryhmissä, hengitysyhdistyksessä ja asukastiloissa ohjaten
erilaisia kädentaitotöitä.
Muu toiminta:
Helmikuussa ja marraskuussa järjestettiin ilta laululle. Lauluun meitä oli ohjaamassa Hanni
Autere. Yhdessä laulaminen on sosiaalisesti lähentävä tapahtuma ja laulamisella on monia
terveyteen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä. ”Kiitos rennosta ja mukavasta laulutuokiosta.
Kokonaisuus oli maittava: ruoka& iloinen meininki!” ”Antaa uusia virikkeitä ja ideoita.”
”Pääsin säveltapailuun mukaan, uuden oppiminen.”
15.2. Osallistuttiin ystävänpäiväjuhlaan Silkinportissa, jossa ohjattiin maahanmuuttajille
askarteluhetki. Aikuisille sydämiä ja lapsille pyykkipoikakaloja.
4.4. Järjestettiin ilta tanssille. Korson eläkeläiset esittivät rivitanssia, tanssittiin ohjatusti
sekä vapaasti. Ohjattiin myös tuolitanssia, niin että kaikki liikuntarajoitteestaankin
huolimatta voivat osallistua. Tanssissa yhdistyy fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen
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hyvinvointiin merkittävästi vaikuttavat elementit; musiikki, liike ja
kosketus. ”No, nythän minä alankin kotona myös tanssimaan
tuolilla.”
4.5. Osallistuttiin Korson kyläpäiville. Tuulinen ilma säilyi poutaisena
juuri tapahtuman loppuun, jolloin alkoi räntäsade. Ohjattiin
katuliitutaidetta, jossa vangittiin toisen varjo. Lapset saivat piirtää
tiskirätteihin ja kuvansiirtoon oli mahdollisuus. Myimme pajan
tuotteita ja jaoimme esitteitä.
30.5. ja 21.9. Osallistuttiin Vantaan Näkövammaisten Pop-up
tapahtumaan, jossa ohjattiin näkövammaisille mm. kuumaliima-taidetta.
Osallistuttiin Vantaan kaupungin hyvinvointiviikkoon avoimilla ovilla syyskuussa.

Yhteistyössä muiden Korsolaisten
järjestöjen kanssa Inkun Ideapaja osallistui
15.12. joulupolkutapahtumaan. Inkun
Ideapajalla oli tänä vuonna
Ruusupaviljongin pihassa joulukalenteri,
johon mm. eläkeläiset, pajan hallitus ja
Leppäkorven koululaiset olivat tehneet
oman luukun.

.

Kuvassa Milja Kolmosen jänöt

Yhteistyö
Merkittävimmät yhteistyökumppanimme olivat:
Vantaan kaupunki
Vantaan kaupungin kuntalaispalvelut
Vantaan kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut
Careeria, Vanhemmat mukaan kouluun hanke
Nice Hearts
Vantaan Varia
TE-toimisto
Vantaan Kehitysvammaisten Liitto ry
Sininauhaliitto, Vihreä Veräjä
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Korso seura
Ruusupaviljongin jäsenjärjestöt
Vantaan Näkövammaiset

Talous, hallinto ja henkilöstö
Yhdistyksen toiminta mahdollistuu valtaosin avustuksilla. Sosiaali- ja terveysministeriön
myöntämä avustus Veikkauksen varoilla Ak1 vuodelle 2019 oli 68 206€. Vantaan
kaupungin järjestöavustus 14 500€. Muut tuotot koostuvat jäsenmaksutuotoista ja
materiaalimaksuista sekä pienimuotoisesta varainhankinnasta.

Hallitus:
Sari Laukkanen, puheenjohtaja

Heikki Kämäräinen, varapuheenjohtaja

Hannele Autio, rahastonhoitaja

Airi Kankaanpää, jäsen

Vuokko Lehtoranta, jäsen

Maija-Liisa Pyydönniemi, jäsen

Sinikka Siiriäinen, jäsen

Inkeri Angelin, kunniapuheenjohtaja

Hallitus on kokoontunut 6 kertaa
Sääntömääräiset kokoukset: kevätkokous 26.02.2019 ja syyskokous 09.09.2019.
Kevään jäsenillassa valmistauduttiin ampiaiskesään valmistamalla paperimassasta
valepesiä. Syksyn jäsenillassa päällystettiin palloja narulla.
Hallituksen asioiden valmistelijana ja sihteerinä on toiminut toiminnanjohtaja. Syyskokous
valitsi tilintarkastajaksi Timo Vilenin, HT ja hänelle varahenkilöksi Ari Aartolan, HT.
Kirjanpidosta ja palkanlaskennasta on vastannut Ovil Oy, yhteyshenkilönä Jari Salo.

Henkilökunta:
Taina Huoman, toiminnanjohtaja
Milja Kolmonen, taide- ja kädentaidonohjaaja
Tuula Patjas, osa-aikainen ohjaaja, vapaaehtoinen
Pirjo Westerberg, paja-avustaja 1.1.-15.7.2019 (työllistämistuki)
Na Bai, paja-avustaja 13.02.-31.12.2019
Työkokeilijoita, työharjoittelijoita sekä työssä oppijia (Kiipulasäätiö, Vantaan ammattiopisto
Varia, TE-toimisto) on ollut eripituisilla jaksoilla vuoden aikana. Osallistuttiin kesäduuni
Op:n piikkiin kampanjaan ja tarjottiin kesätyöpaikka nuorelle.
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Tiedotus
Paperinen toimintaesite on ilmestynyt kaksi kertaa vuodessa. Esite jaettiin jäsenille, pajalla
vieraileville sekä yhteispalvelupisteisiin. Tapahtumia ja kursseja on mainostettu myös
yhdistyksen facebook-sivuilla, instagramissa, Vantaan kaupungin tapahtumissa, Vantaan
Sanomien ja Keski-Uusimaan nettilehdessä ja tapahtumakalenterissa.
Yhdistyksen tunnettavuutta on pidetty yllä osallistumalla tapahtumiin ja järjestötilaisuuksiin,
niissä on jaettu toimintaesitettä ja mainoskortteja sekä haastateltu ihmisiä.
Mediaosumana oli Vantaan kaupungin sivuilla juttu Inkun Ideapajasta osana Vantaan
hyvinvointiviikkoa.

Tilastointi ja palaute
Tilastointia on tehty kuukausittain perinteisellä tavalla kirjaamalla luvut kävijöistä Exceltaulukkoon. Ryhmissä kuultua ja havaittua on kirjattu sille varattuun vihkoon. Fiiliskukkataulu kertoo kävijöiden tunnetiloista ryhmään tullessa ja sieltä lähtiessä. Kirjallinen
palaute on kerätty ryhmäläisiltä kahdesti vuodessa.

Arviointi ja suunnittelu
Arviointi- ja suunnittelukokouksissa keväällä ja syksyllä on käyty läpi ryhmistä saatua
palautetta sekä toiveita.
Kursivoidut kohdat toimintakertomuksessa ovat suoria lainauksia saaduista
asiakaspalautteista.
Kävijämäärät 2019
Tammi Helmi Maalis Huhti

Touko Kesä

Heinä Elo

Syys

Loka

Marras Joulu

2019

Tule sellaisena kuin olet /maanantai
Tule sellaisena kuin olet /keskiviikko
Jep Jepp-paja/Prosessityöpaja
Kolmikoti
Koululaisryhmät
Kehitysvammaiset

19

24

36

34

26

13

6

18

24

35

16

251

17

21

30

37

33

19

5

24

24

32

26

268

7

7

7

4

3

4

4

2

43

10

15

45

100

21

37

•Taidepaja
•Tanssipaja

16

17

17

18

16

16

15

14

7

19

8

6

Iltakurssit
Viikonloppukurssit
Kynttilät
Piparit
Räätälöidyt kurssit/ryhmät
Tapahtumat
Vierailijat ja tutustujat
Toiminta pajan ulkopuolella

5
15

15

36

17

94

6

19

17

19

16

17

22

17

18

17

129
18

168

19

94

16

16

9

13

29

7

32

12

50

25

35

43

70

54

35

190

230

65

22

36

175

473

449

247

•Tapahtumat/messut/näyttelyt
•Kurssit/leirit
136

246

218

18

34

19

5

24

15

108

123

41

22

209

12

145

295

13

12

13

304

30

65

17

410

269

286

436

3003

72

8
7

13

19

20
77

166

475

