
 

Käsillä tekemisen ja 

onnistumisen iloa. 
 
 
 

 
 

 
 

Inkun ideapaja tarjoaa voimauttavaa sekä luovaa kädentaito- ja 
taidetoimintaa erilaisten ryhmien ja kurssien muodossa luonnon keskellä 

Korsossa 

Inkun Ideapaja toimintaesite                  Syksy 2019                                     
 



Tule Ideapajalle 
 
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. kehitysvammaiset ja mielenterveyskuntoutujat 
• opiskelijoille, työkokeilijoille, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille 
• …kaikille ja kaikenikäisille kädentaidoista ja taiteesta luovuutta 

ammentaville  
 
Toimintaamme kuuluu mm. 

• kaikille avoimet päiväryhmät maanantaisin 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 taidetoiminnanohj. Milja Kolmonen 
Ohjaaja Tuula Patjas   
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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. 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 € 

 
Prosessityöpaja 
Maanantaisin kello 13-15 prosessityöpajassa syyskauden aiheena on sukupuu. 
Ilmoittautumiset prosessityöpajaan sähköpostilla toimisto@inkunideapaja.net 19.8. 
mennessä. materiaalimaksu töiden mukaan.  
Taidepaja 
Erityisryhmä kehitysvammaisille joka toinen keskiviikko kello 17.00-18.30. Taidepajassa 
maalataan LogoArt märkää märälle maalausta, tehdään savitöitä ja askarrellaan. 
Taidepajan hinta on 64€/8kertaa (Vantaan Kehitysvammaisten Tuki ry:n jäsenille 50€) 
Tanssipaja 
Erityisryhmä kehitysvammaisille joka toinen torstai kello 17.00-18.30. Tanssipajassa 
liikutaan vapaasti musiikin mukaan, tehdään harjoitteita jotka lisäävät kehotuntemusta ja 
vapauttavat kehon lukkoja. Tanssipaja on osallistavaa ja ryhmäläisten toiveet huomioidaan. 
Tanssipajan hinta on 50€/10kertaa (Vantaan Kehitysvammaisten Tuki ry:n jäsenille 35€) 
Näkövammaisten kokkikerho 
Yhteistyössä Vantaan Näkövammaisten kanssa järjestetään kerran kuussa kokkikerho. 
Kokkikerhossa valmistetaan syksyn aikana kaalikääryleitä, levypiirakkaa, karjalanpiirakoita 
ja korvapuusteja, tervetuloa kokkailemaan Inkun kanssa! Kokkikerho on kerholaisille 
maksuton. Syksyn kokoontumiskerrat ovat maanantaisin 9.9., 14.10., 11.11. ja 9.12. kello 
15.15-17.00 
Luovaa maalausta 
Vapaudu valkoisen paperin kammosta ja tule maalaamaan märkää märälle. Luovaa 
maalausta kerran kuussa maanantaisin kello 15.15-17.30. Jokaisella kerralla on oma 
teema, jonka pohjalta tehdään luovuutta vapauttavia toiminnallisia harjoituksia ja luomme 
ryhmään hengittävän luottamuksellisen ilmapiirin. Ryhmässä käytetään erilaisia 
maalauksen tekniikoita ilman suorittamista. Syksyn teemana on sävyt paperilla ja elämässä. 
Syksyn kokoontumiskerrat 26.8., 30.9., 28.10. ja 25.11. materiaalimaksu 5€/kerta. 
Ilmoittautumiset toimisto@inkunideapaja.net 

Viikonloppu- ja iltakurssit sekä tapahtumat 

Kaikki kurssimme sopivat myös aloittelijoille. Iltakurssien materiaalit ja työvälineet ovat 
saatavissa pajalta ja kuuluvat kurssin hintaan, jollei erikseen ole muuta mainittu. 
Viikonloppu- ja iltakursseille on ilmoittautuminen, ilmoittauduthan ajoissa, jotta kurssi 
saadaan järjestettyä.  
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Elokuu 
Viikot 34-35 
Syyskauden avajaiset maanantaina 19.8. 9.30-12.00 ja keskiviikkona 21.8. 12.30-15.00 
Elokuussa aiheena on luontomateriaalit saatavuuden mukaan lisäksi  
valmistetaan mm. paperimassaa luonnonkuiduista. 
 

 
Maanantaina 26.8. Sienet 
12.00 Lounas luonnosta, tule maistamaan sieniherkkuja. Lounaan hinta 6.50€ sis. 
lämpimän ruuan, jälkiruuan+kahvi tai tee. Ilmoittautumiset ruokailuun 23.08. mennessä. 
12.30-13.00 Sienet, Mirja Nikkanen Korson Martat 
15.15-17.30 Luova maalaus, sävyt 

                                                                   

 
 
Syyskuu 
Viikot 36-39 
Luontomateriaalit jatkuu: Värjätään kangasta luontomateriaaleilla ja painetaan kangasta eri 
tekniikoin. 
Syyskuun toisena aiheena on rautalankatyöt sekä muut kovat materiaalit. 
 
Iltakurssi 
Kalannahka tiistai10.9., keskiviikko 11.09. sekä tiistai 17.9. klo17.30-20.00 Opetellaan 
parkitsemaan kalannahkaa ja valmistamaan siitä tuotteita. 
Ilmoittaudu kalannahan parkitsemiskurssille 30.08. mennessä, saat lisäohjeita. 
 
Maanantai 30.09. Yrtit 
12.00 Yrtein maustettu lounas, sis. lämpimän ruuan, jälkiruuan + kahvi tai tee 6.5 € 
ilmoittautumiset lounaalle 27.8. mennessä.  
12.30-13.00 Yrtit, Satu Hovi Katajahovi 
15.15-17.30 Luova maalaus, sävyt 
 

 
 

 
 



 
 
Lokakuu 
viikot 40-43  
Puutyöt 
Enkaus maalaus (vahamaalaus) 
Yrttien jalostus tuotteiksi, teesekoitukset, jalkakylvyt, viherjauheet... purkkiin, pussiin, 
purnukaan; voimaa luonnosta itselle tai lahjaksi 
 
Muistijooga torstaisin 3.-24.10. kello 13.30-14.45, ohjaajana Maija Keinänen 
Muistijoogan tarkoituksena on pitää hyvää huolta muistista ja kokonaisterveydestä sekä 
ennaltaehkäistä muistihäiriöitä. Muistijoogatunneilla käytetään erityistä joogamattoa 
(MemoMat, ks. muistijooga.fi). 
Matolla tehdään kaikille sopiva, tasapainoa kehittävä joogaharjoitus sekä erilaisia aivoja 
aktivoivia muistiharjoituksia, joiden teho perustuu liikkeen ja aivotreenin yhdistämiseen (dual 
tasking). 
 
Harjoitus alkaa virittelevillä liikkeillä ja päättyy rentoutukseen. Osallistuminen ei edellytä 
aiempaa kokemusta joogasta. Liikkeet ja asennot sovitetaan jokaiselle sopiviksi. 
 
Ohjaaja tuo matot, omaa mattoa ei tarvita. Mukavat vaatteet päälle, vaaleat sukat jalkaan. 
Vesipullo mukaan ja pieni pyyhe tms. päänaluseksi joogamatolle. 
 
Muistijooga järjestetään yhteistyössä Vantaan Joogayhdistyksen kanssa, tuntihinta 
5€/Vantaan joogayhdistyksen jäsenet 7€ /muut (4 kertaa 20€/28€) 
Ilmoittautumiset toimisto@inkunideapaja.net tai puhelimitse 09 872 1025 viimeistään 
20.9.(max. 8 henk.) 
 
 

Vaatteiden tuunaus torstai 3.10. 
kello 17:30-20.00 
Pienin ideoin uusi elämä vanhoille 
vaatteille. Myös vaatteiden vaihto 
mahdollista. Omassa kaapissa 
kutistunut mekko voi olla toiselle juuri 
sopiva. Ilmoittaudu kurssille 26.9. 
mennessä. 
 

Joogajakkara keskiviikkona 23.10. kello 17.30.-20.00, valmistetaan puusta ja kankaasta 
joogajakkara helpottamaan esim. polvillaseisomista joogatunneilla. Ilmoittautuminen 
18.10. mennessä 
 
Maanantai 28.10. Nivelten hyvinvointi  
12.00 Lounas, sis. lämmin ruoka, jälkiruoka + kahvi tai tee 6,50€, ilmoittaudu ruokailuun 
25.10. mennessä 
12.30-13.00 Apua nivelvaivoihin, Maarit Juusti Korson Apteekki  
15.15-17.30 Luova maalaus, sävyt 
 
Marraskuu 
viikot 44-46  
Savi muotoutuu moneksi voit esimerkiksi valmistaa purkin viherjauheellesi tai purnukat 
suolalle ja sokerille.  
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Uurnakurssi la-su 2.-3.11. klo 10-16 Kurssilla 
tehdään käsin rakentamalla savesta uurna. 
Uurnan voi tehdä itselle, omaiselle tai vaikkapa 
lemmikille. Kurssin hinta 90€ sis. keraamisen 
uurnan, molempina päivinä kasvisruuan sekä 
kahvi tai tee 
 
 
 
 
 
 
 

Tiistai 19.11. klo 18.00-20.00 Ilta laululle 
Ihana Hanni Autere saapuu taas 
laulattamaan meitä. Tule rohkeasti 
mukaan nauttimaan laulun hyvää 
tekevistä vaikutuksista ja viihtymään 
yhdessä. 
tutustu Hanniin: https://www.hanniautere.com/ 

 
 
 

Maanantai 25.11. Kilpirauhanen 
12.00 Lounas, sis. lämminruoka, jälkiruoka + kahvi tai tee 6,50€, ilmoittaudu ruokailuun 
22.11. mennessä 
12.30-13.00 Kilpirauhasyhdistyksestä tullaan kertomaan mihin kaikkeen 
kilpirauhasen toimintahäiriöt voi vaikuttaa ja kuinka pidetään kilpirauhasesta 
huolta 
15.15-17.30 Luova maalaus, sävyt 
 
 
 

Kynttiläpajat 
Perinteiseen tyyliin kastamalla 
valmistetaan 12 paria kynttilöitä. 
Kurssin hinta on 25 €. Ota 
mukaan laatikko valmiita 
kynttilöitä varten, varustaudu 
kevyellä vaatetuksella ja sopivilla 
sisäjalkineilla. Ilmoittaudu 
kynttiläpajaan viimeistään viikkoa 
ennen kurssia. 

Tiistai 05.11. klo 17.30-20.00 

Keskiviikko 06.11. klo 17.30-20.00 

Lauantai 09.11. klo 10.30-13.00 

 

 

 

 
 

Kuva:Patrik Stenström 
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Joulukuu 
viikot 47-50 
Valmistaudutaan jouluun. Isoja ja pieniä joululahjoiksi tai joulukoristeluun 
sopivia töitä. Materiaalit vaihtelee. 
 
 

Piparkakkutalo tai reki 
 

Koristellaan ja kootaan piparkakkutalo tai reki 
valmiista osista. Ota mukaan kuljetuslaatikko 
tai pussi valmista taloa (tai rekeä) varten. 
Kurssin hinta 12€. Iloinen mieli ja tonttumyssy 
päähän. Ilmoittautumiset 15.11. mennessä, 
varaa paikkasi ajoissa piparkakkutalokurssit 
ovat suosittuja. 
 
 
Lauantai  30.11.  10.00-13.00 
Tiistai  03.12.  17.30-20.00 
Keskiviikko 04.12.  17.30.-20.00 
Tiistai  10.12.  17.30-20.00 
Torstai  12.12.  17.30-20.00 
Lauantai  14.12.  10.00-13.00 
 
Kurssille voit saapua liukuvasti ensimmäisen 
tunnin aikana. 

 
 

 
 

Ohjelmamuutokset mahdollisia, seuraa ilmoittelua 
 
 

Seuraa ilmoitteluamme facebookissa ja 
instagramissa, kotisivut:www.inkunideapaja.net 

 

 
 

 
 

 
 

Kuvitus @Sirkku Tuominen 



Jäsenille 
Liittymällä Inkun Ideapajan Ystävät ry:n jäseneksi pääset vaikuttamaan toimintaamme. 
Jäsenmaksu vuodelle 2019 on 15€. Syyskokous maanantaina 09.09.  kello 18.00. 
Jäsenille järjestetään kahdesti vuodessa jäsenilta.   
Syksyn jäsenilta tiistaina 22.10. kello 17.30 
 
Toimintamme tukemiseksi otamme vastaan lahjoituksia ja testamentteja 
tilinumero FI15 1221 3007 2009 39 
 
Otamme lahjoituksena vastaan myös erilaista kädentaitotoimintaan soveltuvaa materiaalia. 
Kysy lisää pajalta! 
 
Tervetuloa mukaan! 
Vantaan kaupunki ja Veikkaus tukevat toimintaamme 
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