
 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                  Kevät 2020                                     

 



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!  
 
 
 
 
 
 



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 

luovuutesi. Ohjelma on suunniteltu teemoittain, mutta aina löytyy myös 

vaihtoehtoista tekemistä. Toiminnan ohjaus on ilmaista. Materiaalimaksut 

töiden mukaan 5-35€, kahvi/tee + kahvileipä 2,5 € 

 
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 keskiviikko 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 kevään aikana mm. täytettyjä 
paprikoita ja munkkeja. Tervetuloa kokkailemaan Inkun kanssa! Kokkikerho 
on kerholaisille maksuton. Kevään kokoontumiskerrat ovat maanantaisin 
20.1., 10.2., 9.3., 11.5. ja 8.6. kello 15.15- noin 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. Kevään teemana on kauneus ja kokoontumiskerrat  27.1., 
24.2., 30.3., 27.4. materiaalimaksu 5€/kerta. Ilmoittautumiset 
toimisto@inkunideapaja.net 
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Viikonloppu- ja iltakurssit sekä tapahtumat 

Kaikki kurssimme sopivat myös aloittelijoille. Ilta- ja viikonloppukurssien 
materiaalit ja työvälineet ovat saatavissa pajalta ja kuuluvat kurssin hintaan, 
jollei erikseen ole muuta mainittu. Viikonloppu- ja iltakursseille on 
ilmoittautuminen toimisto@inkunideapaja.net.  

Tammikuu 
Viikot 3-5 
Kevät kausi avataan keskiviikkona 15.1. kello 12.30-15.00 

Kevään pääotsikko on KAUNEUS, avajaisissa lähestytään aihetta taiteen, 
tieteen sekä filosofian näkökulmasta. Tutustu aiheeseen: Yle Areena, 
Kauneus kautta aikojen 

 
T.S.K.O. ryhmissä tammikuun aiheena on huovutus. Mitä jos kokeilisit hiukan 
isompaa huovutustyötä esim. lämmittävä liivi tai istuinalusta huopapalloista. 
Huovutustöihin voidaan yhdistää myös muita materiaaleja. 

Huovuttaa voi niin märkähuovutuksella kuin neulahuovutuksella ja työn voi 
valita oman mieltymyksen, kokemuksen ja jaksamisen mukaan. 
 
Keskiviikko 29.1. 
11.30 Lounas hintaan  6.50€ sis. lämpimän ruuan, jälkiruuan 
+kahvi/tee. Ilmoittautumiset ruokailuun 27.1. mennessä. 
12.00-12.30 Salmi Riitta, tuote-esittely villiravinnosta 

                                                                 
Helmikuu 
Viikot 6-7 
Valmistaudutaan ystävänpäivään, T.S.K.O ryhmissä ystävänpäiväkorttipajat 
ja muita ystävän muistamiseen sopivia pieniä lahjoja. 
 
Perjantaina 14.2. Ystävänpäivätanssit, 
Humppaorkesterin tahdissa 18-21, vapaa pääsy. 
Kahviossa kahvi+ystävänpäiväleivos 6€                            
 
Viikot 8-9 
Kalevalan päivän kunniaksi Kalevala runo kilpailu ja voimakorujen 
valmistaminen. 
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Runon 

aihe 

kauneus 

”Saata sanat saataviksi, 
taio tarinat runoksi, 
ryhdy runosepokseni, 
kerro kelpo kuvaelma.”  

 
 

 
 
 
 

Runot runokilpailuun tulee toimittaa Inkun Ideapajalle 19.2. kello 15:00 
mennessä.  Voittajarunot julkaistaan 26.2. kello 12:00  
 
Keskiviikko 26.2.  
11.30-12.00 Kalevalanpäivä lounas, sis. lämmin- 
ruoka, jälkiruoka, kahvi/tee 6,50€, ilmoittaudu 
ruokailuun  24.2. mennessä. 
12.00-12.30  Runokilpailun tulokset    
 
Maaliskuu 
viikot 10-13  
Maaliskuussa päämateriaalina on savi. Saveen 
voi upottaa kätensä niin vanha konkari kuin 
vasta-alkaja. Töitä löytyy moneen makuun ja 
vaativuustasoon. 
 
Tiistai 17.3. perinneleivontaa kello 12.00-15.00 
 
Ilta Kuningattarille 5.3. kello 18.00. Naistenpäivän kunniaksi 
hemmottelemme kuningattaria, Sami Koivusalon tunnelmallisen musiikin 
lomassa nautimme naisenergiasta, jalkakylvyistä, kuohuviinistä ja pienestä 
suolaisesta purtavasta. Paikkoja rajatusti, ilmoittaudu 2.3. mennessä, 
6€/kuningatar 
 
Keskiviikko 25.3. 
11.30-12.00 Lounas, sis. lämmin ruoka, jälkiruoka, kahvi/tee 6,50€ 
12.00-12.30 Luento B12-vitamiinista, mihin B12 vitamiinia tarvitaan, mitä sen 
puutos voi aiheuttaa. Miten tiedän saanko tarpeeksi B12-vitamiinia? 
 
Uurnakurssi 28-29.3.klo 10.00-16.00 Kurssilla tehdään käsin rakentamalla 
savesta uurna. Uurnan voi tehdä itselle, omaiselle tai vaikkapa lemmikille. 
Kurssin hinta 90€ sis. keraamisen uurnan, molempina päivinä kasvisruuan 
sekä kahvin tai teen 
 

 

 

Runokilpailun palkinnot: 

1. Palkinto: Lahjakortti Inkun Ideapajalle 100 € 

2. Palkinto: Lahjakassi Katin Kauneuskulma, arvo noin 50€ 

3. Palkinto: Lahjakortti Ifolor. Arvo n. 30€ 

 

 



Tiistai 31.3. kello 17.30-20.00  Vanhempi &lapsi, vanhemman ja lapsen 
yhteistä laatuaikaa, valmistetaan pääsiäiskorttia ja –koristeita. Ilmoittaudu 
toimisto@inkunideapja.net 
 
Huhtikuu: 
Viikko 14 Pääsiäispajat, pääsiäiskortit ja koristeet 
Viikot 15-18 T.S.K.O. ryhmissä aiheena kierrätys ja risutyöt 
 

Tiistaina 21.04. klo 18.00-20.00  
Ilta laululle: 

Hanni Autere laulattaa         
tutustu Hanniin:  www.hanniautere.com 

 
 
 
Keskiviikko 29.4. 
11.30-12.00 Lounas, 6,50€ sis. lämpimän ruuan, jälkiruuan + kahvi+tee, 
ilmoittaudu ruokailuun 27.4. mennessä. 
12.00-13.00 Kilpirauhasyhdistyksestä tullaan esittämään video jolla näemme 
uusinta tietoa unesta. 

 

Toukokuu 

viikot 19-22 Aurinkovärjäys, syanotypia,  ekoprinttaus ja betoni             

 

Keskiviikko 6.5. kello 17.30-20.00, Vanhempi&lapsi, tehdään yhdessä 

kevättä. Ilmoittaudu toimisto@inkunideapaja.net 

 

Keskiviikko 27.5. 

11.30-12.00 Lounas 6,50€, sis. lämpimän ruuan, jälkiruuan + kahvi/tee, 

ilmoittaudu ruokailuun 25.5. mennessä. 

12.00-12.30 Luento: Punkki ”suomen vaarallisin peto”! 
 

Kesäkuu 

viikot 23-24 Kauniit istutusastiat eri tekniikoin ja materiaalein, mm. mosaiikki         

ja kierrätys. 

 

Keskiviikko 10.6. 
12.00-15.00 Grilli bileet! Juhlitaan kesää  
 
  Vihreä Veräjä, kesäkukkia ja yrttejä istutettavaksi  
 

 

Kuva:Patrik Stenström 



 
 
 
Jäsenille 
Liittymällä Inkun Ideapajan Ystävät ry:n jäseneksi pääset vaikuttamaan 
toimintaamme. 
Jäsenmaksu vuodelle 2020 on 15€.  
Jäsenille järjestetään kahdesti vuodessa jäsenilta.   
Kevään jäsenilta tiistaina 9.6. kello 17:30 alkaen. 
 

Ohjelmamuutokset mahdollisia, seuraa ilmoittelua 
 

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

 

 

 
Tervetuloa mukaan toimintaamme 

 
 
Inkun Ideapajan Ystävät ry  
Kisatie 21,Ruusupaviljonki, 01450 
Vantaa 
käynti pihaan Ruusuvuorenkoulun parkkipaikan 

kautta, ajo alas hiekkakentälle. 

puh. 09 872 1025, 
toimisto@inkunideapaja.net  
 
 

 

 

Kuvitus @Sirkku Tuomela 

www.inkunideapaja.net 

www.facebook.com: Inkun Ideapaja 

Toiminnanjohtaja Taina Huoman               
Taide- ja kädentaidonohjaaja Milja Kolmonen 
Ohjaaja Tuula Patjas   
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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 

 

                                                 

 

HYDRAFACIAL -

KASVOHOITO  

NYT MEILTÄ! 

 Kivuton ihonpuhdistus 

 Ihon tehokosteutus 

 Anti-age hoito 

 Pigmenttihäiriöt 

 

              

              HydraFacial hoidot alkaen 102,- 

                 Lahjakortit suoraan sähköpostiisi 24/7      

                                      www.katin.fi 
 

Korsontie 2, 01450 Vantaa  
www.katin.fi info@katin.fi 09-872 2241 


