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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 2012 päätavoitteena oli tuottaa toukokuussa ekologisen designin, kierrätyksen ja
kestävän kehityksen pääsymaksuton messutapahtuma Helsingin Kaapelitehtaalle sekä kehittää ja
vakiinnuttaa yhdistyksen ympärivuotinen toiminta. 29.2. julkaistiin myös suomalaista ecodesign-alaa
käsittelevä tutkimus.
2. HALLITUS
Yhdistyksen hallituksen valitsi yhdistyksen vuosikokous 7.2.2012.
Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 11 kertaa.
Hallituksen jäsenet: PJ Lauri Helle, Henni Ahvenlampi, Esa Kandelberg, Mirjami Malleus Lemettinen,
Pia Ranna, Aija Rouhiainen ja Virve Sankala. Tilintarkastajana toimi HTM Seija Marjatta Ojala.
3. TOIMINTA
Suomalainen ecodesign-ala ja sen kehittämismahdollisuudet - julkaisutilaisuus 29.2.2012
Kesällä 2011 aloitettiin suomalaista ecodesign-alaa koskevan tutkimuksen tekeminen.
Alkukartoituksessa haastateltiin yli 50 alan yrittäjää loppuvuodesta tehtiin kooste sekä analyysit alan
kehitystarpeista ja mahdollisuuksista. Tutkimuksen taitto ja viimeistely tehtiin tammikuussa 2012 ja
julkaisutilaisuus järjestettiin Ilmastoinfon tiloissa sanomatalossa 29.2.2012. Tutkimus poiki hyvin
mediahuomiota ja sai hyvää palautetta myös alan toimijoita. Tutkimus oli ensimmäinen laatuaan
Suomessa.
Kierrätystehdas-tapahtuma 5.-6.5.2012
Kierrätystehdas järjestettiin 5.-6.5.2012 jo viidettä kertaa Helsingin Kaapelitehtaalla. Merikaapelihallin ja
sisäpihan täyttänyt tapahtuma keräsi paikalle lähes 10 000 kävijää pääasiassa Helsingistä ja
ympäryskunnista. Tapahtuma oli avoinna la-su klo 10-17 ja sinne oli vapaa pääsy. Näytteilleasettajina
oli n. 60 yritystä, jotka myivät mm. ekologisesti ja eettisesti valmistettuja designtuotteita, 15 alan muuta
toimijaa, kuten Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy,
Ilmastoinfon näytteilleasettajat ja ekokosmetiikka yrittäjät, 2 ruokamyyjää, kahvila, mehubaari ja 6
työpajaa.
Uutuutena Kierrätystehtaan yhteydessä järjestettiin Ilmastoinfon koordinoima Energiatehdastapahtuma, jonka teemana olivat energiatehokkuus sekä pyöräilyn edistäminen. Energiatehtaan
näytteilleasettajille varattiin oma kokonaisuus Merikaapelihallista ja tavarapyöräilyä ja muita
erikoispyöriä pääsi testaamaan Kaapelipuistossa. Ekokauneusosasto tarjosi edellisvuoden tapaan
luonnonkosmetiikkatuotteita ja intialaista päähierontaa.
Yhdistys
Yhdistyksen jäseniä osallistui Kierrätystehdas-tapahtuman rakennukseen, vetopäiviin ja purkuun
talkoolaisina. Kaikille tapahtuman työntekijöille ja talkoolaisille järjestettiin karonkka Suvilahden
Huilaamossa 16.5.2012.
20.10.2012 järjestettiin yhdistyksen jäsentapaaminen, jossa ideoitiin tulevaa toimintaa ja tapahtumia,
sekä käytiin vierailemassa Wärk-fest -tapahtumassa Kaapelitehtaalla.
Tapahtuman näytteilleasettajille suunniteltu tilaisuus huhtikuussa jäi toteuttamatta, mutta
Kierrätystehdas-tapahtuman aikaan järjestetty iltatilaisuus sai paljon kehuja.
Yhdistyksessä työskenteli yksi vakituinen työntekijä työvoimatoimiston palkkatuella 31.8.2012 asti.
Lisäksi 1.3.-31.5.2012 välisellä ajalla oli työvoimatoimiston kautta 1 henkilö työharjoittelussa.
1.9.2012 alkaen yhdistyksessä työskenteli vakituisesti 2 henkilöä. Toiminnanjohtaja / tuotantopäällikkö,
joka suorittaa samaan aikaan johtamisalan erikoisammattitutkintoa oppisopimuksella, sekä tuottaja,
joka suorittaa oppisopimuksella tapahtumatuottajan ammattitutkintoa.
4. YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENET
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous oli 7.2.2012. Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia ei
tarvinnut pitää.

Jäsenet
Jäsentoiminnan kehittäminen oli vuoden 2012 suurimpia haasteita. Varsinaisia jäsenetuja ei
yhdistyksellä vielä ollut, eikä niitä saatu selvitystyöstä huolimatta kehitettyä. Vakituista henkilökuntaa
koulutettiin mm. seuraavilla koulutuksilla ja kursseilla: työpaikkaohjaaja, ensiapukurssi, hygieniapassi,
järjestyksenvalvojan koulutus, anniskelupassi. 31.12.2012 yhdistyksellä oli henkilöjäseniä 46 kpl ja
yritysjäseniä 11 kpl.
5.TALOUS
Talouden suunnittelussa onnistuttiin ja tapahtuman budjetti saatiin pysymään järkevänä ja
kustannustehokkaana. Yhdistys pystyi hankkimaan itselleen työskentelyyn tarvittavat välineet ja
palkkaamaan syyskuun alussa toisen vakituisen työntekijän. Lokakuun alussa yhdistys vuokrasi
toimistotilat Helsingin Kaapelitehtaalta.
Talouden hallinnalla tiedostetaan olevan merkittävä rooli tapahtuman ja yhdistyksen kehittämisen sekä
toiminnan vakiintumisen kannalta. Tilinpäätös osoitti tappiota 712,61 euroa. Vuoden 2011 tilinpäätös
näytti voittoa 3056,04 euroa, joten oma pääoma säilyi plussan puolella 2343,43 eurossa. Yhdistyksen
taloutta hoiti pääasiassa hallituksen puheenjohtaja/toiminnanjohtaja. Toiminta rahoittettiin pääasiassa
toukokuisen tapahtuman näytteilleasettajamaksuilla sekä yhteistyösopimuksilla ja Helsingin sekä
Vantaan kaupungin palkkatukiavustuksilla.
Avustukset
Avustuksia tapahtuman tekemiseen haettiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Taiteen
keskustoimikunnalta, Suomen kulttuurirahastolta ja Helsingin kulttuurikeskukselta. Näitä avustuksia ei
myönnetty. Palkkakustannuksiin saatiin palkkatukea Helsingin ja Vantaan työvoimatoimistoilta, sekä
Toiminnanjohtajan palkkaan Vantaan kaupungin työllistämislisää.
Muu toiminnan rahoitus
Toimintaa rahoitettiin myös vakituisen henkilöstön tekemillä tapahtumarakennus ja -tuotantotöillä.
6. MUU TOIMINTA
Tutkimukset ja kehityshankkeet
Yhdistys toteutti vuoden 2011 syksyn aikana suomalaista ekodesign-alaa käsittelevän tutkimuksen joka
julkaistiin 29.2.2012. Tutkimuksessä kartoitettiin 111 alan toimijaa ja kyseltiin heiltä ja mm. talouden
tunnuslukuja, työntekijöiden määrää, materiaalien käyttöä ja tapahtumiin osallistumista. Ideoita ja
kehityskohteita ja -ehdotuksia tuli paljon ja niiden käytetään hyväksi tulevaa toimintaa suunniteltaessa.
Jatkotutkimuksia ei vuoden 2012 aikana tehty.
Opiskeluihin liittyvät työt
Kierrätystehdas-tapahtumassa järjestetty nikkarointipaja suunniteltiin, tuottetiin ja järjestettiin Hämeen
ammattikorkeakoulun ohjaustoiminnan opiskelijan opinnäytetyönä. Työpajasta syntyi valmis
monistettava konsepti tarkkojen tutkimusten kanssa. Metropolian ammattikorkeakoulun
kulttuurituotantoalan opiskelija teki henkilökohtaisena projektina tapahtuman kuvitteellisen
markkinointisuunnitelman ja konkreettisen teknisen tuotannon. Mikkelin ammattikorkeakoulun
kulttuurituotantoalan opiskelija teki opinnäytetyönä Brändäysoppaan Kierrätystehtaan
näytteilleasettajille. Työharjoittelu tarjosi alle 25-vuotiaalle nuorelle arvokasta työkokemusta tapahtumaalalta ja poiki Tapahtumatuottaja oppisopimuksen yhdistyksestä.
7. VIESTINTÄ
Ulkoinen
Yhdistyksen asioista ja tapahtumista viestittiin pääasiallisesti suomeksi yhdistyksen nettisivuilla,
sähköpostitse ja Facebookissa. Kierrätystehdas-tapahtuman mainonta ja viestintä tehtiin vuoden 2011
tapaan suomeksi ja englanniksi. Kaikki tapahtuman näytteilleasettajat ja muut sidosryhmät osallistettiin
viestintään ja vapaaehtoisen voimin harjoitetaan tehokasta sissimarkkinointia.
Kierrätystehtaan Facebook-fanisivulla olevien henkilöiden määrä saatiin kasvatettua vuoden 2011 lopun
462 jäsenestä vuoden 2012 lopun 1900 jäseneen.
Sisäinen
Hallitus viesti keskenään pääosin sähköpostilla, puhelimitse ja säännöllisissä kokouksissa.
Facebookkiissa on suljettu ryhmä yhdistyksen jäsenille luovaa keskustelua ja ideointia varten. Viestintä
toteutettiin avoimesti ja hallituksen puheenjohtaja piti muut hallituksen jäsenet ajantasalla toiminnasta.
Helsingissä 21.2.2013
Lauri Helle
Kierrätystehdas ry / hallituksen puheenjohtaja

