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Hyvät kiertämään! –keräykset 
keväällä 2019  
 

 
Keväällä 2019 on taas mahdollisuus lähteä mukaan Uudenmaan Marttojen ja Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskuksen yhteiseen Hyvät kiertämään -keräystempaukseen. Keräyksiä järjestetään 
yhteistyössä nyt jo kuudetta kertaa. Lämpimästi tervetuloa tekemään hyvää ympäristön ja ihmisen 
hyväksi! 
 
Keräystempauksen yhteyteen voitte myös yhdistää muuta haluamaanne ohjelmaa tai yhdistää sen 
jo suunnitteilla olevaan kevättapahtumaan. 
 
Keräysautomme tulee tapahtumaanne ennalta sovittuna ajankohtana. Lisäksi voitte halutessanne 
tilata kauttamme tapahtumaan HSY:n infopisteen kahdeksi tunniksi. Tuolloin paikalle tulee 
ympäristöneuvojamme vastaamaan tapahtumavieraiden kysymyksiin lajittelusta ja pelauttamaan 
lajittelupeliä. Hän voi myös samalla perehdyttää yhdistyksen aktiiveja, jos haluatte pidentää 
neuvonta-aikaa omin voimin. HSY:n infopisteen voi tilata maksutta pääkaupunkiseudulle (Helsinki, 
Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Kirkkonummi). Maksuttomalle neuvonnalle on vuosikiintiö ja tänä 
keväänä infopisteen voi tilata enintään kymmeneen keräystempaukseen. Pääkaupunkiseudun 
ulkopuolelle ympäristöneuvontaa ja ympäristöaiheista koulutusta voi tilata maksullisena. 
 
Teettehän sekä keräysauton että ympäristöneuvonnan varaukset viimeistään pe 8.3.2019. 
 
Keräysauton varaukset kuljetusyksiköstämme kuljetusyksikko@kierratyskeskus.fi 
Mainitkaa varauksen yhteydessä toivottu keräysajankohta, kellonaika ja keräyspaikka. 
Kuljetusyksiköstä otetaan yhteyttä teihin ja vahvistetaan tarkemmin päivämäärät ja kellonajat. 
Lisätietoa kuljetuksiin liittyvistä asioista voi kysyä myös Ari Achrenilta, p. 0400 348 163,  
ma–pe klo 7–15. 
 
HSY:n lajitteluneuvonnan varaukset ja lisätietoa: koulutus@kierratyskeskus.fi ja p. 0400 348 100. 
Mainitkaa varausta tehdessänne, että kyseessä on yhteinen Hyvät kiertämään -keräyksemme. 
Huomioittehan, että infopistettä varten tarvitaan pöytä sateelta suojatussa paikassa. 

 

 
Mitä kerätään? 

Keräykseen voi tuoda siistejä, ehjiä ja puhtaita kodin pientavaroita, kodin tekstiileitä (pl. 
vaatteet), askartelu- ja käsityötarvikkeita sekä kaiken kuntoisia pieniä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita. Toivomme, että särkyvä tavara on pakattu hyvin. 

mailto:kuljetusyksikko@kierratyskeskus.fi
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Erityisesti nämä tavararyhmät ovat kysyttyjä: 

• astiat 

• sisustustarvikkeet ja kodin pientavarat, esim. koriste-esineet, kukkaruukut, siivousvälineet, 
säilytyskorit ja –astiat, lastentarvikkeet 

• kodin tekstiilit, kuten pöytäliinat, verhot, päiväpeitot, pyyhkeet, lakanat, sisustuskankaat ja 
matot 

• talviurheiluvälineet; sukset, monot, lasketteluvälineet, luistimet, lumilaudat 
• kengät ja kaikenlaiset laukut  
• kirjat ja tallenteet; DVD-, CD- ja vinyylilevyt 
• lelut ja pelit 

• retkeilyvarusteet 

• neulonta- ja askartelumateriaalit, myös rikkinäiset nahkavaatteet käyvät 

Olemme tänä vuonna rajanneet vaatteet keräyksen ulkopuolelle, koska varastossamme on 
vaatteita ennestään jo paljon ja pystymme sen avulla palvelemaan asiakkaitamme hyvin. 
 

Meillä on myös paljon asiakkaita, jotka kaipailevat nykyistä enemmän kodin pientä irtaimistoa, 
sähkö- ja elektroniikkatuotteita, askartelu- ja käsityötuotteita, kodin tekstiileitä sekä ensi talveksi 
talviurheiluvälineitä. Sen vuoksi toivomme tässä keräyksessä lahjoituksina erityisesti näitä 
tuoteryhmiä, jotta niitä riittäisi uusiin koteihin entistä useammille. Tällä tavoin saamme säästettyä 
luonnonvaroja entistä tehokkaammin. 
 
Mainosjuliste käyttöönne tulossa 
Lähetämme teille sähköpostilla keväällä A4-kokoisen mainosjulisteen keräystiedoillanne. Voitte 
itse tulostaa ja jakaa julistetta haluamissanne paikoissa. Lisäksi tapahtumasta kannattaa kertoa 
Facebook-sivuillanne ja esimerkiksi Facebookin kaupunginosaryhmissä, omilla nettisivuillanne ja 
muissa verkostoissanne. Myös kaupunki- tai kaupunginosalehdet saattavat olla kiinnostuneita 
kertomaan tulevasta tapahtumastamme. Lisätietoja tarvittaessa Kierrätyskeskuksen viestinnästä: 
tarja.oksanen@kierratyskeskus.fi, p. 0400 348 145. 
 
 
Minne lahjoitustavarat päätyvät?  
Kaikki lahjoitetut tavarat lajitellaan lajittelukeskuksessamme, josta ne menevät Kierrätyskeskuksen 
myymälöiden kautta uudelleenkäyttöön eli sellaisenaan myyntiin tai jaettavaksi 
ilmaisosastoillemme.  
 
Lajittelussa hyödynnetään myös askarteluun sopivat materiaalit. Osa tavaroista kunnostetaan 
Kierrätyskeskuksen omissa verstaissa. Tavaralahjoitukset tukevat ympäristötyötä, paikallista 
yhteisöllisyyttä sekä lisäävät mahdollisuuksia työntekoon. Lisätietoa löydät täältä.   
 

Lisätietoa:  
www.kierratyskeskus.fi/martat 
 
 

http://www.kierratyskeskus.fi/kaupat_ja_palvelut/tavaran_lahjoittaminen/mita_lahjoitustavaroille_tapahtuu
http://www.kierratyskeskus.fi/martat
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Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on yleishyödyllinen yritys, jonka tavoitteena on vähentää luonnonvarojen 
kulutusta, kasvattaa ympäristötietoisuutta sekä lisätä osallistumisen ja työnteon mahdollisuuksia. 
Kierrätyskeskuksella on pääkaupunkiseudulla seitsemän kierrätysmyymälää sekä valtakunnallisesti toimiva 
verkkokauppa. Jokaisessa myymälässä otetaan vastaan myös tavaralahjoituksia.  
 
Kierrätyskeskus on Helsingin kaupungin tytäryhtiö. Sen muita omistajia ovat muun muassa HSY, Espoon ja 
Vantaan kaupungit sekä joukko kansalaisjärjestöjä. Yritys ei jaa voittoa omistajilleen. Kaikki tuotot käytetään 
yrityksen toiminnan ja tavoitteiden edistämiseen.  
 
www.kierratyskeskus.fi  
 
HSY 
HSY on kuntayhtymä, joka huolehtii jäte- ja vesihuollosta pääkaupunkiseudulla. HSY:n ympäristöneuvonta jäte- 
ja vesiasioista on maksutonta taloyhtiöille, järjestöille, kouluille ja päiväkodeille pääkaupunkiseudulla. 

http://www.kierratyskeskus.fi/

