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1. YLEISTÄ
Yhdistyksen tarkoituksena on tuottaa kierrätykseen, ekologisuuteen, eettisyyteen ja
kestävään kehitykseen liittyviä tapahtumia, tilaisuuksia ja kehityshankkeita sekä jakaa
informaatiota näistä teemoista. Vuoden 2013 päätavoitteena on tuottaa toukokuussa
ekologisen designin, kierrätyksen ja kestävän kehityksen pääsymaksuton
messutapahtuma Helsingin Kaapelitehtaalle sekä kehittää ja vakiinnuttaa yhdistyksen
ympärivuotinen toiminta. Lisäksi Kierrätys-, Ekodesign- ja ympäristöalan toimijoille
järjestetään verkottumistilaisuuksia ja pyritään näin kehittämään alaa yhtenäisempään
suuntaan.
2. HALLITUS
Yhdistyksen hallituksen valitsee yhdistyksen vuosikokous 5.3.2013. Hallitukseen kuuluu
puheenjohtaja + 4-6 jäsentä. Hallitus kokoontuu tammi-toukokuussa ennen tapahtumaa n.
3 viikon välein ja sen jälkeen kerran kuukaudessa. Hallituksen jäsenille määritellään omat
selkeät vastuualueet ja perehdytystä hallitustyöskentelyyn parannetaan.
3. TOIMINTA
Kierrätystehdas-tapahtuma 4.-5.5.2013
Kuudes Kierrätystehdas-tapahtuma järjestetään Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa ja
sisäpihalla 4.-5.5.2013. Tapahtuma on avoinna la-su klo 10-17 ja sinne on vapaa pääsy.
Kierrätystehdas sisältää edellisvuosien tapaan ekologista ja eettistä designia esittelevän
Kauppatorin, tuo tai vie-periaatteella toimivan ilmaistavaratorin, kierrätysaiheisia työpajoja
sekä muoti- ja työnäytöksiä.Tarjolla on myös paljon vinkkejä kestävään kulutukseen ja
ympäristöä kunnioittavaan elämäntapaan. Kävijätavoite viikonlopun ajalle on 12 000.
Työpajojen määrää lisätään ja niiden laatua parannetaan. Lisäksi suunnitteilla on erillinen
lähi- ja luomuruokaan keskittyvä alue. Vuoden 2013-tapahtuman sisältöä painotetaan
enemmän osallistavaan suuntaan.
Yhdistys
Yhdistyksen jäseniä pyritään osallistamaan toiminnan suunnitteluun ja tapahtumien
tuotantoon mahdollisimman paljon.
Yhdistyksessä työskentelee vakituisesti 2 henkilöä. Toiminnanjohtaja / tuotantopäällikkö,
joka suorittaa samaan aikaan johtamisalan erikoisammattitutkintoa oppisopimuksella, sekä
tuottaja, joka suorittaa oppisopimuksella tapahtumatuottajan ammattitutkintoa. Tarpeen
mukaan otetaan yhdistykseen työharjoittelijoita, sekä tarjotaan mahdollisuuksia
opinnäytetöiden tekemiseen ja alaa käsittelevään tutkimustoimintaan.
4. YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENET
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on 5.3.2013. Ylimääräisiä yhdistyksen
kokouksia pidetään tarvittaessa.
Jäsenet
Jäsentoiminnan kehittäminen on vuoden 2013 suurimpia haasteita. Varsinaisia jäsenetuja
ei yhdistyksellä vielä ole, mutta niitä pyritään saamaan kuluvan vuoden aikana. Jäsenille
järjestetään 2-4 tapaamista jossa tulevaa toimintaa ja tapahtumia suunnitellaan. Lisäksi
mietitään koulutusten järjestämistä tarpeen mukaan.

5.TALOUS
Yhdistyksen talousarvio tehdään vuoden 2012 lukujen perusteella. Tapahtumista tehdään
tarkat laskelmat ja seurannat jotka perustuvat viiden edellisen tapahtuman tuomaan
kokemukseen. Talouden suunnittelussa pyritään kustannustehokkuuteen ja järkeviin
ratkaisuihin. Yhdistyksen taloutta hoitaa pääasiassa hallituksen puheenjohtaja joka
raportoi hallitukselle tilanteesta säännöllisesti. Toiminta rahoitetaan pääasiassa kevään ja
tapahtuman näytteilleasettajamaksuilla, yhteistyösopimuksilla ja avustuksilla. Lisäksi
myydään tuotantopalveluita muihin tapahtumiin. Liikevaihto pyritään kasvattamaan
järkeviin mittoihin, jolloin palkkatukien loppuessa, olisi edelleen varaa pitää yhdistyksessä
vähintään yhtä täysipäiväistä työntekijää.
Avustukset
Avustuksia tapahtuman tekemiseen haetaan ainakin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä,
Taiteen keskustoimikunnalta, Suomen kulttuurirahastolta ja Helsingin kulttuurikeskukselta.
Yhdistykselle on myönnetty työvoimatoimiston palkkatukiavustukset kahden henkilön
palkkaamiseen. Lisäksi toiminnanjohtajalle on myönnetty Vantaan kaupungin
työllistämislisä.
Muu toiminnan rahoitus
Toimintaa rahoitetaan vakituisen henkilöstön tekemillä keikkaluontoisilla
tapahtumarakennuksilla sekä -tuotannoilla. Varoja hankitaan myös talkootyöllä muissa
tapahtumissa. Lisäksi kehitetään uusia rahoitusmalleja tarpeen mukaan.
6. VIESTINTÄ
Ulkoinen
Yhdistyksen asioista ja tapahtumista viestitään pääasiallisesti suomeksi yhdistyksen
nettisivuilla, sähköpostitse ja Facebookissa. Tapahtumien mainonta ja viestintä tehdään
viime aikaisempien vuosien tapaan suomeksi ja englanniksi. Ainakin yksi tiedote pyritään
kääntämään mahdollisimman monelle kielelle. Viestinnän monikielistämisellä pyritään
laajentamaan tapahtumien kävijäkuntaa ja saamaan kansainvälistä huomiota. Kaikki
tapahtumien näytteilleasettajat ja muut sidosryhmät osallistetaan viestintään ja
vapaaehtoisen voimin harjoitetaan tehokasta sissimarkkinointia.
Kierrätystehtaan Facebook-fanisivulla olevien henkilöiden määrä pyritään kasvattamaan
2000 kappaleesta 3000 kappaleeseen. Lisäksi kaikille tuleville tapahtumille tehdään
facebook-event ja tutkitaan uusia viestintäkeinoja internetissä.
Sisäinen
Hallitus viestii keskenään pääosin sähköpostilla, puhelimitse ja säännöllisissä
kokouksissa. Facebookkiissa on suljettu ryhmä yhdistyksen jäsenille luovaa keskustelua ja
ideointia varten. Viestintä toteutetaan avoimesti ja hallituksen puheenjohtaja pitää muut
hallituksen ja yhdistyksen jäsenet hyvin ajantasalla toiminnasta.
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