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Toimintakertomus 1.1.-31.12.2014
1. YLEISTÄ
Yhdistyksen tarkoituksena on tuottaa kierrätykseen, ekologisuuteen, eettisyyteen ja
kestävään kehitykseen liittyviä tapahtumia, tilaisuuksia ja kehityshankkeita sekä jakaa
informaatiota näistä teemoista.
Vuoden 2014 alkuperäisenä päätavoitteena oli tuottaa 26.-27.4.2014 ekologisen designin,
kierrätyksen ja kestävän kehityksen pääsymaksuton tapahtuma Helsingin Kaapelitehtaalle.
Lisäksi tavoitteena oli järjestää kierrätys-, ekodesign- ja ympäristöalan toimijoille
verkottumistilaisuuksia ja saada samalla kehitettyä alaa yhtenäisempään suuntaan.
Yhdistykselle tarjotui keväällä mahdollisuus järjestää uuden joulumyyjäiset
Kaapelitehtaalla. Kaapelin joulu nimeä kantava tapahtuma päätettiin järjestää 12.21.12.2014 jatkamaan Vanhan ylioppilastalon joulumyyjäisten jättämää aukkoa. Lisäksi
yhdistys järjesti 4.-5.10.2014 Kaapelin kirppis -tapahtuman yhteistyössä Kattilahallin
kirppiksen kanssa.
Yhdistyksen liikevaihto kasvoi kahden uuden tapahtuman myötä n. 100 000 euroa.
Kahden uuden tapahtuman myötä verkostoitumistilaisuuksia ei ehditty järjestämään.
2. HALLITUS
Yhdistyksen hallituksen valitsi yhdistyksen vuosikokous 12.3.2014. Uusi ja vanha hallitus
kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä 5 kertaa.
Vuosikokouksessa 12.3.2014 valitut hallituksen aj senet: PJ Lauri Helle, Pia Ranna (VPJ)
Henni Ahvenlampi, Hanna Linkola, Katja Valpas, Mirjami Malleus Lemettinen,
Varajäseninä Aija Rouhiainen ja Outi Pyy. Tilintarkastajana toimi HTM Seija Marjatta Ojala
ja varatilitarkastajana Kaisa Rapanen.
3. TOIMINTA
Kierrätystehdas-tapahtuma 26.-27.4.2014
Kierrätystehdas järjestettiin jo seitsemättä kertaa Helsingin Kaapelitehtaalla 26.-27.4.2014.
Merikaapelihallin ja sisäpihan täyttänyt tapahtuma keräsi tänä vuonna ennätykselliset 11
000 kävijää viikonlopun aikana. Tapahtuma oli avoinna la-su klo 10-17 ja sinne oli vapaa
pääsy.
Näytteilleasettajina oli mukana yli 70 yritystä joiden valikoimasta löytyi tuhansia
kierrätysmateriaaleista tai muuten ekologisin menetelmin valmistettuja tuotteita. Osa näistä
yrityksistä osallistui tapahtumaan yhteistyökumppaneidemme Weecoksen ja
AstuButiikkiin.fi:n kautta, joilla oli omat osastonsa Merikaapelihallin parven alla.
Tänä vuonna mukana oli myös vintage- ja second hand -tuotteita, sekä neljä
ruoanmyyntipistettä. Uutuutena oli yhteisötaiteilija Kaisa Salmen luoma Roinasauna ja
bloggaajakirppis, jonka suosio yllätti myös järjestäjät, sillä ensimmäiset asiakkaat
saapuivat jonottamaan jo tuntia ennen kirpparin avaamista.

Kaapelin kirppis 4.-5.10.2014
Ensimmäinen Kaapelin kirppis järjestettiin Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa lokakuun
ensimmäisenä viikonloppuna. Kävijöitä tapahtumassa oli kahden päivän aikana lähes 11
000 ja myyjiä 180 kpl per päivä. Kirppismyyjien lisäksi tapahtumassa oli bloggaajakirppis,
vintageosasto sekä ruokamyyjiä. Yhteistyössä Kattilahallin kirppiksen kanssa järjestetty
tapahtuma oli menestys niin myyjien kuin kävijöiden osalta.
Kaapelin joulu 12.-21.12.2014
Kaapelin joulu järjestettiin Kaapelitehtaan merikaapelihallissa ensimmäistä kertaa 12.12.21.12.2014. Tapahtuma oli avoinna klo ma-pe klo 11-20 ja la-su klo 11-17.
Kaapelin jouluun oli vapaa pääsy ja sen ohjelma ja työpajat olivat maksuttomia. Yhteensä
kymmenen päivän aikana Kaapelin joulussa vieraili lähemmäs 40 000 kävijää.
Merikaapelihallissa oli mukana lähes 200 kotimaisia käsityötuotteita valmistavaa yritystä.
Paikalla oli myös Cafe Citikan tunnelmallinen kahvila ja sen vieressä esiintymislava, jossa
esiintyi mm. kirjailijavieraita ja kuoroja. Joulupukki oli tavattavissa joka päivä ja lasten oma
suosikki Myyrä vieraili muutamia kertoja tapahtumassa. Asiakkaille oli tarjolla myös
ilmainen narikka ja vaunuparkki. Merikaapelihallin parvelta löytyi lukuisia ja vaihtuvia
työpajoja ja parven lavalla ohjelmassa oli jumppaa, joogaa, bingoa ja mm. senioritansseja.
Kaapelin joulu keräsi paljon positiivista palautetta niin myyjiltä kuin asiakkailtakin.
Erityisesti kehuttiin loistavaa tunnelmaa sekä isoa tilaa jossa mahtui hyvin liikkumaan ja oli
helppo tehdä ostoksia. Tapahtuma sujui niin hyvin, että siitä päätettiin tehdä jatkossa
vuotuinen.
Ajatus uudesta joulutapahtumasta syntyi kun Vanhan ylioppilastalon legendaariset
joulumyyjäiset tulivat tiensä päähän. Joukko myyjiä (jotka sittemmin perustivat Pro
Kädentaitajat ry:n) ryhtyi kartoittamaan erilaisia vaihtoehtoja uusille myyjäisille ja etsintöjen
jälkeen paikaksi valikoitui Ruoholahdessa sijaitsevan Kaapelitehtaan Merikaapelihalli.
Tapahtuman järjestäjäksi pyydettiin maaliskuussa 2014 Kierrätystehdas ry:tä joka oli
järjestänyt Kierrätystehdas-tapahtumaa Kaapelitehtaalla jo vuodesta 2008 lähtien.
Päätös järjestämisestä tehtiin nopeasti ja tapahtumaa ruvettiin keväällä viemään vauhdilla
eteenpäin yhdessä Pro kädentaitajat ry:n kanssa. Lähtökohtana oli Vanhan
joulumyyjäisten tunnelma, mutta myös uudistaa konseptia ja tuoda mukaan paljon muuta
jouluun liittyvää ohjelmaa, kuten työpajoja ja erilaista lavaesityksiä. Myyjiksi päätettiin ottaa
ainoastaan Suomessa rekisteröityjä yrityksiä tai muita Y-tunnuksen omaavia
organisaatioita. Myytäviltä tuotteilta toivottiin mahdollisimman korkeaa kotimaisuusastetta
ja niiden tuli edustaa perinteistä käsityötä suunnittelun, työmenetelmien ja valmistuksen
kautta.
4. YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENET
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous oli 12.3.2014. Ylimääräisiä yhdistyksen
kokouksia ei tarvinnut pitää.
Jäsenet
Jäsentoiminnan kehittäminen oli vuoden 2014 suurimpia haasteita. Kaapelin joulun ja
Kaapelin kirppiksen vuoksi jäsentoiminnan kehittäminen jäi kuitenkin vähäiseksi.
Vuosikokouksen lisäksi ei järjestetty yhtään varsinaista jäsentapaamista.

5.TALOUS
Yhdistyksen talousarvio tehtiin vuoden 2013 lukujen perusteella, jolloin yhdistys järjesti
ainoastaan yhtä tapahtumaa. Kahden uuden tapahtuman vuoksi talousarvioita jouduttiin
tarkistamaan moneen kertaan vuoden aikana ja yhdistyksen lopullinen liikevaihto vuodelta
2014 oli 173 760,83 euroa. Tilinpäätös osoitti ylijäämää 8578,01 euroa.
Yhdistyksen taloutta hoiti pääasiassa hallituksen puheenjohtaja / toiminnanjohtaja.
Toiminta rahoitettiin pääasiassa tapahtumien myyntipaikkamaksuilla.
Avustukset
Avustusta saatiin1500 euroa Kierrätystehdas-tapahtuman yhteydessä olleen Roinasaunan
tekemiseen Helsingin kulttuurikeskukselta. Avustusta saatiin myös 3000 euroa Opetus- ja
kulttuuriministeriöltä Kierrätystehdas-tapahtumaan.
Tuottajan palkkaamiseen saatiin palkkatukiavustusta ja alkuvuonna toiminnanjohtajan
palkkaan saatiin palkkatukea sekä oppisopimuksen koulutuskorvausta.
Muu toiminnan rahoitus
Toimintaa rahoitettiin myös vakituisen henkilöstön tekemillä keikkaluontoisilla
tapahtumarakennuksilla sekä -tuotannoilla. Uusia rahoitusmalleja ei saatu kehitettyä.
Henkilökunta
Yhdistyksessä työskenteli vakituisesti toiminnanjohtaja 1.1.-31.5.2014 sekä 1.9.31.12.2014 ja lisäksi tuottaja 1.1.-30.6.2014 ja 1.9.-31.12.2014. Lisäksi yhdistyksellä oli
työkokeilussa 1 henkilö ajalla 12.11.-31.12.2014. Tapahtumiin palkattiin tilapäisesti
kymmeniä henkilöitä ja Kaapelin joulun tiedotuspalvelut ostettiin ulkopuoliselta viestintäalan yrittäjältä.
6. VIESTINTÄ
Ulkoinen
Yhdistyksen asioista ja tapahtumista viestittiin pääasiallisesti suomeksi yhdistyksen eri
nettisivuilla, sähköpostitse ja Facebookissa sekä Instagramissa.
Kierrätystehtaan Facebook-sivujen tykkäysten määrä kasvoi 3652 kappaleesta 5070
kappaleeseen. Kaapelin joululle tehtiin omat nettisivut, Facebook-sivut, Instagram-tili sekä
Pinterest-tili. Tykkäyksiä Kaapelin joulun Facebook-sivuilla oli vuoden loppuun mennessä
1728 kappaletta ja Instagramissa n. 100 seuraajaa.
Lisäksi perustettiin Kaapelin kirppikselle oma Facebook-sivu, jossa vuoden 2014 lopulla oli
1342 tykkääjää. Paikkamyynti ja muu info kirppiksestä tapahtui www.kattilahallinkirppis.fi
sivuston kautta.
Sisäinen
Hallitus viesti keskenään pääosin sähköpostilla, puhelimitse ja kokouksissa. Facebookin
suljettu ryhmä yhdistyksen jäsenille päätettiin lopettaa sen vähäisen käytön vuoksi ja
hallitukselle perustettiin oma suljettu ryhmä. Hallitus kokoontui toimikauden aikana
yhteensä 7 kertaa.
Kokonaisuudessaan vuosi 2014 oli yhdistykselle erittäin onnistunut ja toiminta kasvoi
merkittävissä määrin, mutta ei kuitenkaan siinä määrin että yhdistyksellä olisi ollut varaa
palkata vakituista henkilökuntaa ympärivuotisesti.
Helsingissä 28.05.2015
Lauri Helle
Kierrätystehdas ry / hallituksen puheenjohtaja

