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Toimintakertomus 25.10.2010 - 31.12.2011
1. YLEISTÄ
Yhdistyksen tarkoituksena on tuottaa kierrätykseen, ekologisuuteen, eettisyyteen ja kestävään
kehitykseen liittyviä tapahtumia, tilaisuuksia ja kehityshankkeita sekä jakaa informaatiota näistä
teemoista. Vuoden 2011 päätavoitteena oli tuottaa toukokuussa ekologisen designin, kierrätyksen
ja kestävän kehityksen pääsymaksuton messutapahtuma Helsingin Kaapelitehtaalle.
Tapahtumasta oli aikaisemmin vastannut Kaapelitehdasta hallinnoiva Kiinteistö Oy Kaapelitalo.
2. HALLITUS
Hallitus 12.11.2010-17.5.2011
Puheenjohtaja Mirjami Malleus Lemettinen
Varapuheenjohtaja Lauri Helle
Muut jäsenet: Tiina Jokirinne, Janne Lemettinen, Hanna Linkola, Antti Kirjalainen
Varajäsen Merita Miftari
Varsinainen tilintarkastaja oli Seija Marjatta Ojala ja varatilintarkastaja Pia Alilonttinen.
Hallitus 17.5.2011Puheenjohtaja Lauri Helle
Varapuheenjohtaja Pia Ranna
Muut jäsenet: Mirjami Malleus-Lemettinen, Henni Ahvenlampi, Esa Kandelberg
Varsinainen tilintarkastaja oli Seija Marjatta Ojala ja varatilintarkastaja Linnea Kejonen
3. TOIMINTA
Kierrätystehdas-tapahtuma 7.-8.5.2011
Kierrätystehdas järjestettiin 7.-8.5.2011 Helsingin Kaapelitehtaalla. Merikaapelihallin ja sisäpihan
täyttänyt tapahtuma keräsi paikalle 9000 kävijää pääasiassa Helsingistä ja ympäryskunnista.
Tapahtuma oli avoinna la-su klo 10-17 ja sinne oli vapaa pääsy. Näytteilleasettajina oli 50 yritystä
jotka myivät mm. ekologisesti ja eettisesti valmistettuja designtuotteita, 15 alan muuta toimijaa,
kahvila, 3 ruokamyyjää ja 6 työpajaa.
Tapahtuma sujui yli odotusten ja sille saatiin myös ensimmäistä kertaa yhteistyökumppaneita ja
avustuksia. Sisältöä onnistuttiin kehittämään sekä monipuolistamaan ja vieraskielisellä viestinnällä
saatiin laajennettua tapahtuman kävijäpohjaa.
Yhdistys
Kierrätystehdas toteutettiin lähes vapaaehtoisvoimin ja tuotantotiimin ydin vaihteli 5-7 henkilön
välillä. Työharjoittelijoita oli työvoimatoimiston kautta keväällä 2 kpl, molemmat n. 3 kuukauden
ajan. Vapaaehtoistyötä tehtiin arviolta ainakin 2000 tuntia. Yhdistykseen palkattiin vakituinen
työntekijä työvoimatoimiston palkkatuella 1.11.2011 alkaen.
4. YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENET
Kokoukset
Yhdistys perustettiin 25.10.2010, ylimääräinen kokous, jossa valittiin hallitus pidettiin 12.11.2010 ja
rekisteröinti hyväksyttiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 1.3.2011. Yhdistyksen sääntömääräinen
vuosikokous pidettiin 17.5.2011. Kokouksessa valittiin yhdistykselle uusi hallitus. Hallitus kokoontui
15 kertaa ja erilaisia muita tuotantokokouksia oli vähintään saman verran.
Jäsenet
Yhdistyksen Jäsenyys vuodelle 2011 oli maksutonta ja jäseniä vuoden päätteeksi 28 kpl.
Varsinaisia jäsenetuja ei tälle vuodelle vielä saatu järjestettyä, mutta toimintaa kehitetään
jatkuvasti. Jäsenille järjestettin tapaaminen 22.11.2011 jossa suunniteltiin eri työpajoissa tulevaa
Kierrätystehdas-tapahtumaa ja muuta toimintaa. Kokoukseen osallistui hallituksen lisäksi 8 jäsentä.

5.TALOUS
Tapahtumasta tehtiin tarkat laskelmat ja seurannat. Talouden suunnittelussa onnistuttiin ja
tapahtuman budjetti saatiin pysymään järkevänä ja kustannustehokkaana. Yhdistys pystyi
hankkimaan itselleen työskentelyyn tarvittavat välineet ja palkkaamaan loppuvuodesta vakituisen
työntekijän. Talouden hallinnalla tiedostetaan olevan merkittävä rooli tapahtuman ja yhdistyksen
kehittämisen sekä toiminnan vakiintumisen kannalta. Tilinpäätös osoitti voittoa 3056,04 euroa.
Voitto käytetään tammi-huhtikuun 2012 toimintaan, kuten palkkoihin, hallintokuluihin ja
työvälineisiin.
Toiminnan rahoitus
Yhdistys rahoitti toimintansa pääasiallisesti Kierrätystehdas-tapahtuman näytteilleasettajamaksuilla
sekä sponsori- ja yhteistyösopimusten kautta. Varoja hankittiin myös talkootyöllä muissa
tapahtumissa.
Avustukset
Yhdistys haki ennen toukokuuta avustuksia ja tukia Suomen kulttuurirahastosta, Opetus- ja
kulttuuriministeriöstä, Taiteen Keskustoimikunnalta ja Kansan sivistysrahastolta. Keskolta haettiin
kestävän kehityksen palkintoa ja World Design Capital 2012 - organisaatiolle tehtiin
hankehakemus. Suomen Kulttuurirahasto myönsi hakemuksen perusteella 3000 euroa
suomalaista ekodesign-alaa käsittelevän tutkimuksen tekoon. Loka- marraskuussa laitettiin
avustushakemukset Suomen kulttuurirahastoon, Opetus- ja kulttuuriministeriöön, Taiteen
Keskustoimikuntaan ja Helsingin kulttuurikeskukseen vuoden 2012 tapahtumaa varten.
6. MUU TOIMINTA
Tutkimukset ja kehityshankkeet
Yhdistys toteutti syksyn aikana suomalaista ekodesign-alaa käsittelevän tutkimuksen joka
julkaistaan alkuvuodesta 2012. Tutkimuksessä kartoitettiin 111 alan toimijaa ja kyseltiin heiltä
talouden tunnuslukuja, työntekijöiden määrää, materiaalien käyttöä ja tapahtumiin osallistumista.
Vastauksia tuli 53 kpl ja Ideoita, kehityskohteita sekä -ehdotuksia saatiin runsaasti. Tuloksia
käytetään hyväksi tulevaa toimintaa suunniteltaessa.
7. VIESTINTÄ
Ulkoinen
Yhdistyksen asioista ja tapahtumista viestittiin pääasiallisesti suomeksi yhdistyksen nettisivuilla,
sähköpostitse ja Facebookissa. Kierrätystehdas-tapahtuman mainonta ja viestintä tehtiin
ensimmäistä kertaa suomeksi ja englanniksi. Yksi tiedote käännettiin peräti 13 eri kielelle.
Viestinnän monikielistämisellä saatiin myös kansainvälistä huomiota mm. Kiinasta. Tiedotteet (3
kpl) lähetettiin STT:n uutispalvelun kautta. Kierrätystehtaan vanha Facebook-group muutettiin
fanisivuksi, jolloin viestintä sen kautta on tehokkaampaa. Fanisivulla oli vuoden lopussa 462
tykkääjää.
Sisäinen
Hallitus viesti keskenään pääosin sähköpostilla, puhelimitse ja säännöllisissä kokouksissa.
Facebookkiin tehtiin suljettu ryhmä yhdistyksen jäsenille luovaa keskustelua ja ideointia varten.
Viestintä toteutettiin avoimesti ja hallituksen jäsenet pidettiin hyvin ajantasalla toiminnasta.

Helsingissä 7.2.2012
Lauri Helle
Kierrätystehdas ry / puheenjohtaja

