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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 oli tuottaa toukokuussa
ekologisen designin, kierrätyksen ja kestävän kehityksen pääsymaksuton tapahtuma
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 valitsi yhdistyksen vuosikokous 5.3.2013. Hallitus kokoontui
yhteensä 7 kertaa vuoden aikana. Hallituksen jäsenet: Lauri Helle (PJ), Pia Ranna (VPJ),
Henni Ahvenlampi, Mirjami Malleus-Lemettinen, Virve Sankala, Aija Rouhiainen, Outi Pyy.
Varajäsen: Nea Jokinen. Tilintarkastajana toimi HTM Seija Marjatta Ojala.
3. TOIMINTA
Kierrätystehdas-tapahtuma 4.-5.5.2013
Kuudes Kierrätystehdas-tapahtuma järjestettiin Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa ja
sisäpihalla 4.-5.5.2013. Merikaapelihallin ja sisäpihan tayttanyt, sekä Turbiinisaliin
laajentunut tapahtuma keräsi paikalle yli 10 000 kävijää pääasiassa Helsingistä ja
ympäryskunnista. Näytteilleasettajina oli 45 yritystä, jotka myivät mm. ekologisesti ja
eettisesti valmistettuja designtuotteita, 10 alan muuta toimijaa sekä yli 10 erilaista
työpajaa. Työpajojen määrää lisättiin kahdella ja Merikaapelihallin toiseen päätyyn saatiin
Osuuskauppa oman maan luomu- ja lähiruokaa tarjoava ravintola / kauppa. Kävijämäärää
ei onnistuttu kasvattamaan edellisvuodesta.
Kallion puistokirppis goes Suvilahti 15.9.2013 ja 24.11.2013
Kierrätystehdas ry järjesti yhteistyössä Kallio-liikkeen kanssa kaksi kirpputoritapahtumaa
Suvilahden Kattilahallissa. Tapahtumat olivat maksuttomia niin myyjille kuin kävijöille.
Molemmissa tapahtumissa vieraili päivän aikana yli 2000 kävijää ja myyjiä oli n. 250 kpl.
Kierrätystehdas goes Wärk-fest 5.-6.10.2013
Yhdistys osallistui Wärk-fest -tapahtumaan Vallilan Ääniwalleille järjestämällä kaksi
maksutonta työpajaa, jotka olivat osa Kaupunkiverstas-työpajasarjaa. Messumattopajassa
tehtiin kierrätetystä messumatosta kasseja ja läppärilaukkuja. Tee-se-itse -työpajassa
ideoitiin yhdessä työpajoja joissa käytetään kierrätysmateriaaleja. Tee-se-itse työpajaan
eivät kävijät innostuneet, mutta messumattopaja oli todella suosittu ja sai paljon hyvää
palautetta.
Yhdistys
Yhdistyksessä työskenteli vakituisesti 2 henkilöä. Toiminnanjohtaja / tuotantopäällikkö,
joka suorittaa samaan aikaan johtamisalan erikoisammattitutkintoa oppisopimuksella, sekä
tuottaja, joka suoritti oppisopimuksella tapahtumatuottajan ammattitutkinton. Tuottaja
valmistui ammattitutkintoon 31.12.2013. Lisäksi yhdistyksessä oli työvoimatoimiston kautta
henkilö työkokeilussa 6.3.-30.8.2013.
4. YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENET
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous oli 5.3.2013. Ylimääräisiä yhdistyksen
kokouksia ei tarvinnut pitää.

Jäsenet
Yhdistyksen jäsenet osallistuivat kevään Kierrätystehdas-tapahtuman tekemiseen.
Tapahtumaan osallistuneille järjestettiin myös karonkka 8.5.2013. Yhdistys järjesti myös
jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen pikkujoulut 29.11.2013. Molemmat tapahtumat
järjestetiin Suvilahden Huilaamossa. Yhdistyksen jäsentoimintaa ei saatu kehitettyä
alkuperäisen tavoitteen mukaan, mutta jäseniä pyritään osallistamaan toimintaan
enemmän tulevina vuosina. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 57 kappaleesta 65
kappaleeseen.
5.TALOUS
Yhdistyksen talousarvio tehtiin vuoden 2012 lukujen perusteella. Yhdistyksen taloutta hoiti
pääasiassa hallituksen puheenjohtaja/toiminnanjohtaja. Toiminta rahoitettiin pääasiassa
kevään tapahtuman näytteilleasettajamaksuilla ja yhteistyösopimuksilla, sekä erilaisilla
avustuksilla ja tuilla. Lisäksi myytiin tuotantopalveluita muihin tapahtumiin. Tuleville
vuosille ei onnistuttu saamaan uusia rahoituskanavia. Tilinpäätös osoitti ylijäämää 1241,44
euroa. Oman pääoman saldo oli tämän jälkeen + 3584,87 euroa.
Avustukset
Avustuksia Kierrätystehdas -tapahtumaan saatiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 3000
euroa, Suomen kulttuurirahastolta 5000 euroa ja Helsingin kulttuurikeskukselta 1000
euroa. Yhdistys sai myös työvoimatoimiston palkkatukiavustusta kahden henkilön
palkkaamiseen, oppisopimuskeskuksen koulutuskorvausta 300 e / kk ja lisäksi
toiminnanjohtajan palkkaamiseen saatiin 9 kuukauden ajalle Vantaan kaupungin
työllistämislisä.
Muu toiminnan rahoitus
Toimintaa rahoitettiin myös vakituisen henkilöstön tekemillä keikkaluontoisilla
tapahtumarakennuksilla sekä -tuotannoilla. Näistä isoimpina olivat Kaapelitehtaan
Taiteiden yön tapahtumien tuotanto 22.8.2013 joka oli myös yhdistyksen tuottajan
oppisopimuksen päättötyö, sekä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n uuden
myymälän avajaistapahtuman tuotanto 9.11.2013.
6. VIESTINTÄ
Ulkoinen
Yhdistyksen asioista ja tapahtumista viestittiin pääasiallisesti suomeksi yhdistyksen
nettisivuilla, sähköpostitse ja Facebookissa. Kierrätystehdas-tapahtuman mainonta ja
viestintä tehtiin aikaisempien vuosien tapaan suomeksi ja englanniksi. Kierrätystehdastapahtumassa käytettiin myös ulkopuolista viestintätoimistoa.
Kierrätystehtaan Facebook-fanisivulla olevien henkilöiden määrää saatiin tuplattua 1800
kappaleesta 3650 kappaleeseen. Marraskuun lopulla perustettiin Twitter-tili.
Sisäinen
Hallitus viesti keskenään pääosin sähköpostilla, puhelimitse ja säännöllisissä kokouksissa.
Facebookissa on suljettu ryhmä yhdistyksen jäsenille, jossa keskustelu tuli
aktiivisemmaksi kuin edellisvuotena.
Helsingissä 12.3.2014

Lauri Helle
Kierrätystehdas ry / hallituksen puheenjohtaja

