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Missiomme

Olemme kanssasi 

mahdollistamassa kestävää 

elämäntapaa ja luonnon-

varojen riittävyyttä. 

Katso video ja tule osaksi 

Kierrätyskeskuksen tarinaa! 

https://youtu.be/FaKXlaKOtUE

https://youtu.be/FaKXlaKOtUE


Lahjoituksesi on toimintamme

verenkierto

Vuonna 2017 kauttamme kiersi yli 4 miljoonaa tavaraa:

• Myymälöissämme myytiin noin 2,7 miljoonaa 

lahjoitustavaraa

• 1,4 miljoonaa tavaraa jaettiin ilmaiseksi



Myymälässämme olet enemmän 

kuin kuluttaja



7 myymälää ja 

verkkokauppa

• Kaupat Itäkeskuksessa, 

Kontulassa, Kyläsaaressa, 

Porttipuistossa ja Suomenojalla

• Tavaratalot Koivukylässä ja 

Nihtisillassa

• Verkkokauppa palvelee koko 

Suomea osoitteessa 

kauppa.kierratyskeskus.fi



Ympäristökasvatusta
Lähes 30 vuoden kokemuksella



Koulutuksemme tavoittaa

vuodessa noin 46 000 ihmistä

• Lapset, nuoret, opiskelijat

• Kasvattajat

• Työyhteisöt

• Taloyhtiöt ja tapahtumat

• Laajaa yhteistyötä 

HSY:n kanssa



Yrityksille ja yhteisöille
vastuullisia ratkaisuja



Tuo ympäristövastuu yritykseesi

• Ekotekoja tapahtumiin

• Kierrätyspalveluja ja uusiotuotteita

• Vuokrauspalveluja

• Kierrätyspolkupyöriä vuokralle

• Elämyksiä työporukoille

• Ympäristökonsultointia ja -koulutusta



Ainutkertainen 

työpaikka



Kierrätyskeskuksessa työskentelee 

kerralla noin 430 henkilöä.

• Noin 300 heistä on vakituisia ja 

määräaikaisia.

• Noin 130 on muissa palvelusuhteissa 

(työkokeilijat, opiskelijat, avotyö, 

yhdyskuntapalvelu).

Matalan kynnyksen väylä

työelämään



Mielekästä vapaaehtoistoimintaa

• Vapaaehtoisilla on omat sovitut 

tehtävänsä. 

• Vapaaehtoistehtäviä voi tehdä 

kertaluontoisesti tai 

pidempiaikaisesti.



• Kaupoissa ilmaisosastojen hoito, somistustehtävät, 

kahvitusapu

• Kädentaitopalvelu Näprässä kierrätysmateriaalin 

työstö askarteluun ja kädentaitoihin

• Kielikerhojen ohjaus (suomi, englanti)

• Ympäristökoulun tehtävät (Lennujen ompelu, 

askarteluohjaus)

• Lajittelukeskuksen tehtävät

• Asiantuntijatehtävät

• Talkoot ja tapahtumat

Vapaaehtoisten tehtävät Kierkessä



POP-UP-tehtävät



• Kierrätyskeskuksessa pop-up-tekeminen liittyy 

tehtävän luonteeseen, kertaluontoisuus

• ei ole mahdollista kehittää omaa tekemistä, koska 

vapaaehtoistehtävät ovat ennalta määrätyt ja erilaiset kuin 

työntekijöiden tehtävät.

• Ilmoitus nettisivuilla, Vapaaehtoisten uutiskirje, FB

• Selkeä, lyhyt tehtävänkuva

• Tehokas perehdytys paikan päällä

• Hyvä perehdyttäjä/yhteyshenkilö, tavoitettavissa

• Helppo, kaikki osaavat TAI erikoistaitoja vaativa

• Hyvä fiilis, positiivisuus, onnistumisen tunne

• HETI palaute, kiitos

Pop-up-tehtävät Kierrätyskeskuksessa



Haasteet

• Löytyykö vapaaehtoinen?

• Osaako perehdyttäjä/yhteyshenkilö asiansa?

• Saadaanko luotua hyvä fiilis, onnistuminen?

Mahdollisuudet

• Onnellinen vapaaehtoinen

• Innostus vapaaehtoistoimintaan, meillä tai muualla

• Jos jatkaa meillä, tehdään vapaaehtoisen 

periaatesopimus.



• Nettisivut, arvomaailma, maine

• Usein yrityksen hyväntekeväisyyspäivä

• Mietitään yhdessä 

• sopiva tehtävä, sijainti, ajankohta, ryhmän koko

• Yritysvapaaehtoissoppari

• vakuutus yrityksen puolelta, työaikaa osallistujille

Yritysvapaaehtoiset

Kierrätyskeskuksessa (myös

koululaisryhmiä)



Haasteet

• Muutoksia ajankohtaan

• Muutoksia ryhmäkokoon

• Peruuntuminen

Mahdollisuudet

• Kokeilumahdollisuus vapaaehtoistoimintaan

• Porukkaryhmäytyminen

• Mahdollisuus kertoa muusta toiminnasta

• Kestävä elämäntapa –tietoisuuden lisääminen

• Innostus vapaaehtoistoimintaan, meillä tai muualla



• Ajankäyttö on muuttunut, vaihtoehtoja perinteiselle 

vapaaehtoistoiminnalle. 

• Työelämän muutokset heijastuvat, pätkätyöt, 

määräaikaisuudet -> aikaa eri tavalla 

vapaaehtoistoiminnalle. 

• Oman arvomaailman toteutusmahdollisuus

• Voi tehdä heti jotain, ei tarvitse odottaa koulutusten 

läpikäymistä.

• Pop-up ei pelottavaa, matala kynnys. 

Osaankohan minä? Kyllä osasin!

• Halutaan käyttää omia erikoistaitoja.

Miksi ja miten pop-uppia?



• Vapaaehtoistyö on trendi, hyödynnetään pop-upilla?  

• Onko valikoiminen ok?

• Itse tekemisessä jokin tarve: järjestön toivoma / 

luonnonkatastrofi / yhteiskunnallinen / kivan 

tekeminen / paikallisesti / omaan elämäntilanteeseen 

liittyen. Miten ylläpidetään eteenpäin?

• Eri ikäryhmät, erilainen tarve / toiminta?

• Järjestöjen/toimijoiden yhteistyö, mahdollisuus.

• Miten järjestö/toimija voi hyödyntää pop-

uppeja? Toiminnan kokeiluun, siitä myös 

pidempiaikaisempaan?

Miksi ja miten pop-uppia?



• Vapaaehtoistehtävät pitää suunnitella huolella, jotta 

tehtävän toteutus onnistuu lyhyessäkin ajassa.

• Toimiva viestintä. Kiinnostavuus. 

• Asiantunteva johtaminen. Tukeminen.

• Helppo osallistumisen mahdollisuus.

• Miten tietosuojalaki (GDPR) vaikuttaa pop-up-

toimintaan? Vakuutukset.

• Vapaaehtoisen osaaminen kehittyy. 

Vapaaehtoistoiminnasta uudelle uralle?

• Kiittäminen / palautteenanto heti paikan päällä, 

tehtävän päätteeksi.

• Mitä seuraavaksi?

Miksi ja miten pop-uppia?



Kiitos!


