
Käsillä tekemisen 
ja onnistumisen iloa. 
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 Inkun Ideapaja tarjoaa voimauttavaa luovaa                                 
 kädentaito ja taidetoimintaa erilaisten ryhmien  
 ja kurssien muodossa luonnon keskellä 
 Korson Ruusuvuoressa 

 
 

 



Tule  Ideapajalle 

Tule ryhmän kanssa tai tule yksin, tule niin 

käydään käsityksin 
Tarvitsetko vinkkejä työhösi, mitä tekisit asiakkaidesi kanssa?  
Tarvitsetko ideoita, miten hyödyntäisit erilaisia materiaaleja, tai opastusta ja ideoita 
ohjaustilanteisiin ja ihmisten kohtaamisiin? 
 
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 tai 
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 taiteesta luovuutta 
ammentaville  

 
Toimintaamme kuuluu mm. 

 kaikille avoimet päiväryhmät maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin 

 avoimet kurssit iltaisin ja viikonloppuisin 

 koululaisryhmät 

 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 kehitysvammaisille 

 yhteisölliset  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 
Käden-ja taidetoiminnanohjaaja Milja 
Kolmonen  
Ohjaaja Tuula Patjas   
 

 

Avoinna ma-ke 8-16, torstaisin 

sop. mukaan 

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


 

Tule sellaisena kuin olet 
Aikuisille suunnatut avoimet T.S.K.O. -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. Kevään teemana on puutarha.  Tule sellaisena kuin olet– ryhmässä aikaisempaa 

kokemusta kädentaidoista ei tarvita, tule rohkeasti mukaan ja löydä lahjakkuutesi.  

Ohjelma on suunniteltu teemoittain, mutta aina löytyy myös vaihtoehtoista tekemistä. 

Toiminnan ohjaus on ilmaista. Materiaalimaksut töiden mukaan 6-35€, kahvi/tee + 

kahvileipä 2,5 € 

 

JEP JEPP –paja 
 
Maanantai iltapäivisin klo 13-15  

Iltapäivän prosessityöpaja eli JepJepp-paja sopii niille, jotka tietävät mitä tahtovat, 
haluavat haasteita sekä syventää osaamistaan. Työskentelyssä tarvitaan itsenäistä, 
uteliasta ja etsivää työotetta. 

JEP JEPP –pajaan osallistumismaksu on kevätkaudelta 30 e. Materiaalimaksut töiden 
mukaan. 
 

 
Inkun Ideapaja vastaa Mannerheimin lastensuojeluliiton haasteeseen ja tiloissamme 
järjestetään tiistaisin Terhokerho. 

Terhokerhot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia kohtaamispaikkoja, joihin ovat 
tervetulleita niin lapset kuin eläkeläiset ja muut aikuiset viettämään kiireetöntä aikaa ja 
leikkimään yhdessä.  Kerhoon voi tulla yksin tai yhdessä perheenjäsenen tai vaikka 
kummilapsen tai ystävän kanssa. 

Niissä leikitään, pelataan, askarrellaan, retkeillään, luetaan, lauletaan tai ollaan vaan 
yhdessä, sen mukaan mitä osallistujat ovat yhdessä suunnitelleet. Tekemistä voi ideoida 
vapaasti ja kerhoissa voi olla hyvin monenlaista toimintaa. Leikki tekee hyvää 
kaikenikäisille ja leikkiä voi hyvin monella tavalla. Eri-ikäisten ihmisten kohdatessa sekä 
lapset että aikuiset voivat oppia toisiltaan ja keksiä jotakin ihan uutta mukavaa tekemistä. 



Inkun Ideapajalla Terhokerho kokoontuu tiistaisin 10-11:30. Voit tulla Ruusupaviljonkiin jo 
9.30 alkaen. Terhokerho alkaa yhteisellä aloituksella kello 10. Ensimmäisen kerran 
kokoonnumme 16.01., silloin tutustumme toisiimme ja kartoitetaan meidän Terhokerhon 
toimintatapaa. Tule mukaan luomaan Inkun Ideapajan Terhokerho. 

  

Aisti-ilta/LogoArt-kahvila 

Aisti-iltojen sarjaa jatketaan LogoArt- kahvilana. LogoArt-kahvila on aikuisille suunnattu 
avoin kohtaamispaikka, jossa vaihtuvien tietoiskujen, logoart-maalauksen ja tarinateatterin 
keinoin etsitään rakentavia kysymyksiä väljiin vastauksiin. LogoArt kahvila kerran 
kuukaudessa maanantaisin  kello 15-18, ensimmäinen kerta 22.1. 

 

Viikonloppu- ja iltakurssit  sekä 
tapahtumat 

Kaikki kurssimme sopivat myös aloittelijoille. Iltakurssien materiaalit ja työvälineet on 
saatavissa pajalta ja kuuluvat kurssin hintaan, jollei erikseen ole muuta mainittu. 
Kurssien hinta määräytyy tehtyjen töiden määrän ja koon mukaan. 
 

”Pelastetaan Korson maine” 
2018 kysytään mikä on Korson maine ja tulisiko sitä kohentaa. Keskustelua asuinpaikan 
viihtyvyyteen liittyvistä kysymyksistä. Tavoitteena yhteisöllisyyden ylistys ja 
yhteisötaideteos Ankkapuistoon! Tapahtumia, kursseja ja keskustelua eri muodoissa. 
Startti torstaina 1.3.2018 kello 18.00. ”Vaakuna”, illan päätteeksi laitetaan jalalla koreasti. 

   
Tammikuu 

  
 
 
 
Tammikuu on omistettu huovutukselle. Töppösten ja lantiolämmittimen lisäksi voi 
huovuttaa  paljon muutakin esim. tehdä huopapalloja koruihin, hartiahuivi pesukoneessa,  
 
 
 

Kun ulkona paukkuu pakkanen, on 

ihanaa vetäistä jalkaan itse 

huovutetut töppöset ja kietoa lantiolle 

”huopahame”. Istahtaa alas ja alkaa 

unelmoida kesäisestä puutarhasta. 

Unelmienpuutarha voi olla 
konkreettinen oikea puutarha tai  
parveke, se voi olla myös sisäinen 
paikka lähellä sydäntä. 
 



 
 
neulahuovutusta tai teollisuushuovasta kännykkä- tai silmälasikotelo jne. 
 
 
 
 

 
 

 

 
Helmikuu 

Tammikuun pehmeistä villaunelmista vaihdamme koviin materiaaleihin. Puusta tehdään 

nojatuolipöytä (jalallinen tai jalaton), roikkuva yrtti/kukkateline. Yrttitelineen voi valmistaa 

myös putkesta. 

Mikä puu sinä olet? 

Vahva – Tammi  Lohduttava - Kuusi 

Taipuva – Paju  Raikas - Koivu 

Arvoituksellinen – Pihlaja       Ryhdikäs – Mänty 

 

 

 

 

 

 

Maaliskuu 

Maaliskuu omistetaan savelle. Minkälaisessa saviruukussa sinun yrttisi 
haluavat ensi kesänä kasvaa vai onko puutarhaasi noussut savisienisato. 
 

 

 

LogoArt-kahvila 

maanantaina 19.02. kello 

15-18, aiheena ryhti 

 

 



Savityöskentelyssä tutustutaan nerikomisavitekniikkaan, jossa 2-3 eri savilajista 
kuvioimalla syntyy savityöhön rikkaasti kuvioitu pinta. 
 
Maaliskuu on myös hyvä aika laittaa yrtit itämään. Terveellisen aterian maustat yrtein ja 
useimmat yrtit tehostavat ruuansulatusta,  mutta tiesitkö että… 
 
Basilika tuo rahaa ja onnea, se poistaa väsymystä ja auttaa keskittymään. 
Rosmariini kirkastaa ajatukset ja alentaa kolesterolia. 
Laventeli alentaa verenpainetta ja hoitaa ihoa. 
Piparminttu raikastaa ja puhdistaa, auttaa akuutissa päänsäryssä ja 
matkapahoinvoinnissa. 
Timjami antaa voimaa ja vähentää väsymystä 
 
 

Torstai 1.3. Startataan ”Pelastetaan Korson maine”, kello 18-21 

Milja Kolmonen kertoo yhteisötaiteesta yleensä sekä Ankkapuiston teoksesta.  

Heraldikko Helläkoski kertoo vaakunoiden symboliikasta.  

 Illan päätteeksi laitetaan jalalla koreasti.  

 

Iltakurssit maaliskuu 

Torstai 8.3. kello 17.30-20.00 

Pellavadippaus  

Nerikome-savitekniikka  

Torstai 22.3. kello 17.30-20.00 

Savityöt jatkuu, lasitus  

 

 
 
 

Viikonloppukurssit maaliskuu 

Uurnakurssi, pe 23.3.-su 25.3. kurssilla tehdään käsin rakentamalla savesta maatuva 
uurna. Uurnan voi tehdä itselle, omaiselle tai vaikkapa lemmikille. 
Uurnakurssille ennakkoilmoittautuminen 16.3. mennessä. Kurssille mahtuu max. 8 
henkilöä. Kurssimaksu 90 €, josta 45€  maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  

 

 
 

 LogoArt-kahvila  maanantai 19.3. kello 15-18,

 aiheena sydän 



Pälvien keskellä 
sinivuokkomeri 
kevät on tullut aurinko lämmittää 
Sulaisiko vihdoin 
mielen musta routa? 
              Kerttu Luukkanen 

 

LogoArt-
kahvila 
23.04. kello 
15-18, 
aiheena mieli
  

Huhtikuu 

Huhtikuun aiheena on makrame. Makramesta syntyy niin pieniä kuin isompiakin töitä. Voit 
valita oman jaksamisen mukaan riippukeinusta avaimenperään. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Toukokuu 

Toukokuu tuo värien toiveet, kukkaloistoa odotellessa voi kauneimmat kuviot sommitella 
kankaalle.  

Aurinkovärjäys, silkkihuivien marmorointi, mosaiikki 

 

Mitä kertoo kukkaset 

väriloistossaan hehkuvat: 

lempeästi katsoo orvokki 

viileä on päivänkakkara 

Ruusu ylväs, ylpeäkin 

vastakohtana lemmikin. 

Pieni, hento vanamo 

herkkyydessään ainoa. 

Mitä mieleen tuo metsätähti 

suopursu, leinikki? 

               Kerttu Luukkanen 

 

 

Iltakurssit toukokuu 

 



 

Tiistai 8.5. kello 17.30-20.00  Silkkihuivin värjäystä  

 

21.05. LogoArt – kahvila kello 15-18,  

aiheena iho 
 

 
Seuraa ilmoitteluamme facebookissa 

 
Jäsenille 

Liittymällä Inkun Ideapajan Ystävät ry:n jäseneksi  pääset vaikuttamaan toimintaamme. 
Jäsenmaksu vuodelle 2018 on 15 €. 

 

Jäsenille järjestetään kahdesti vuodessa jäsenilta. Kevätkauden jäsenillassa hurahdetaan 
yrtteihin ja syötäviin kukkiin, tehdään betonitöitä ja syödään hyvin, mutta kevyesti.  

Jäsenilta tiistaina 5.6. kello 17.30. 
 

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

Kysy lisää pajalta!  
 

 

 

Tervetuloa mukaan! 
 
 

Vantaan kaupunki ja Veikkaus tukevat toimintaamme. 
 
 
 

        
 

 


