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Tehtäväpaketin tarkoitus on auttaa vaatekaapin
kevätsiivouksessa. Paketissa on mukana ohjeita
vaatteiden huoltamiseen, korjaamiseen, tuunaamiseen ja kierrättämiseen. Tehtävät ja haasteet
sopivat koko perheelle yhdessä ja erikseen toteutettavaksi kotoa löytyvillä tarvikkeilla. Itsenäisenä
koulutehtävänä suorittamista suosittelemme vii-

VAATEKAAPIN
KEVÄTSIIVOUS

desluokkalaisesta ylöspäin. Materiaali on toteutettu yhteistyössä Työväenmuseo Werstaan ja
Tampereen yliopiston kanssa.

Oona Asumaniemi, Inka Inovaara,
Anna Laakkonen & Emmi Rinne

Johdanto
Tervetuloa vaatekaapin kevätsiivouksen pariin!
Vaatteiden ja tekstiilien eettiseen käyttäytymiskulttuuriin kuuluu oman vaatekaapin säännöllinen
huoltaminen. Näin tekemällä pysyt paremmin perillä siitä, millaisia vaatteita omistat: onko tarvetta
hankkia uusia vaatteita vai ei. Huoltamalla vaatteitasi varmistat myös niiden maksimaalisen käyttöiän ja vähennät turhaa tekstiilijätettä. Tämän materiaalipaketin tarkoituksena on antaa vinkkejä
ja ideoita vaatteidesi huoltamiseen, korjaamiseen, tuunaamiseen ja kierrättämiseen. Olemme kuitenkin rajanneet tavallisen arkipyykinpesun tämän tehtäväpaketin ulkopuolelle. Voit toteuttaa kevätsiivouksen ilman erikoisia työvälineitä, oman taitotasosi mukaan.
Aivan ensiksi: käy läpi vaatekaappisi ja pohdi vaatteiden kohdalla, mikä minkäkin vaatteen “kohtalo” on. Lajittele vaatteesi eri pinoihin säilytettävät vaatteet, talvisäilöön menevät, korjattavat ja
tuunattavat vaatteet, sekä kierrätykseen menevät. Tässä kohtaa on myös oiva mahdollisuus pyyhkiä kaapinhyllyt pölystä ja tahroista.
Kun olet lajitellut vaatteesi, olet valmis aloittamaan siivoustehtävien tekemisen!
Huomaathan: sinun ei ole pakko suorittaa kaikkia tehtäviä, sillä jokaisella huoltokerralla ei aina ole
tuunattavaa tai korjattavaa vaatetta. Kannustamme myös hankkimaan tarvittaessa lisätietoa internetistä!
Toinen lisähuomautus: jokaisen tehtävän lopusta löytyy haaste, jonka voit halutessasi suorittaa.
Kolmas lisähuomautus opettajille: tämä tehtäväpaketti sopii ala- ja yläasteen käsityöopetukseen
itsenäisesti kotona suoritettavaksi. Ole vapaa soveltamaan materiaalia luokkasi tarpeisiin
sopivaksi!
Iloa siivouspuuhiin toivottavat:

Sisällysluettelo
Johdanto ........................................................................................................... 1
Sisällysluettelo .................................................................................................. 2
Vaatteiden huoltaminen ................................................................................... 3
Korjaus ........................................................................................................... 4
Tuuletus ......................................................................................................... 7
Eroon tahroista .............................................................................................. 9
Talvivaatteet säilöön ja kevätvaatteet esiin ................................................. 11
Tuunaus............................................................................................................12
Yksityiskohtien lisääminen ja kirjonta ..........................................................13
Vaatteiden värjäys ........................................................................................13
Reikien ja tahrojen peittäminen .................................................................. 14
Käyttämättömien vaatteiden kierrätys .......................................................... 15

Vaatteiden huoltaminen
Vaatteet ovat keskeinen osa arkeamme. Pukeudumme vaatteisiin päivittäin, joihinkin useammin,
toisiin harvemmin. Sinulla saattaa olla jokin lempivaate, jota pidät mieluusti päällä mahdollisimman
usein. Joskus vaatteet saattavat mennä rikki. Lempivaatteesi on kovalla käytöllä, kulunut ajan kuluessa ja pesukertojen myötä ohueksi ja jonain päivänä kangas puhkeaa tai nappi irtoaa. Joissakin
vaatteissa saumojen ompeleet saattavat alusta asti olla heikot ja alkavat purkautua nopeastikin
vain hetken käytön jälkeen. Voi olla, että kompastut ja housujen polveen tulee reikä. Jos huomaat,
että jokin vaatteesi on jollain tapaa rikki, on syytä ryhtyä korjauspuuhiin. Vaatetta ei kannata heittää menemään, vaan se on hyvä korjata taas käyttökuntoiseksi! Jos vaate on jo niin rikki, että sitä
on itse vaikea korjata, kannattaa silloin harkita vaatteesta luopumista ja kierrätystä. Tästä lisää
myöhemmin.
Vaatteet saattavat olla myös likaisia tai tuuletuksen tarpeessa. Likaiset vaatteet on hyvä laittaa
pyykkiin. Ethän kuitenkaan pese vaatteitasi turhaan, näin vähennät veden ja energian kulutustasi.
Muista tarkistaa kullekin vaatteelle sopiva pesuohjelma nurjalta puolelta löytyvästä pesuohjelapusta ja mahdollisuuksien mukaan pestä ainakin valkoiset erillään muunvärisistä vaatteista. Alla
olevasta linkistä löytyy taulukko, josta voit tarkistaa mitä mitkäkin pesuohjelapun merkinnät tarkoittavat. Linkki vie Teknokemian yhdistys ry:n sivuille.
http://www.teknokemia.fi/fin/pesu-_ja_puhdistusaineet/pyykinpesun_tietopaketti/pesuohjeet/
Jos vaatteessa on sellaista likaa, joka ei lähde normaalilla pesukonepesulla pois, siihen on hyvä kokeilla muita konsteja. Esimerkkejä näistä konsteista myös myöhemmin lisää.

Korjaus
Kuluman tai saumaan tulleen reiän paikkaat varmemmin ompelukoneella, mutta neulalla ja langallakin pääsee jo pitkälle
Tarvitset: neulan, lankaa (suunnilleen saman väristä kuin kangas) ja nuppineuloja (niitä ilmankin
pärjää)
1. Ota pätkä lankaa, solmi langan toiseen päähän solmu ja
pujota toinen pää neulan silmästä.
2. Saumaa ommellessa koeta saada erilleen karanneet
kankaan palaset takaisin yhteen ompelemalla siitä kohdasta missä ommel on aiemminkin ollut.
o Kankaat on hyvä kiinnittää toisiinsa ensin nuppineuloilla,
jolloin ne pysyvät ompelun ajan kohdakkain.
3. Aloita ompeleminen pistämällä neula vähän reiän vierestä, nurjalta puolelta kankaan läpi.
4. Jos reikä on tullut kulumalla esimerkiksi polveen, silloin
kannattaa harkita paikan (esim. jonkin kangastilkku) ompelemista reiän kohdalle.
o Joko sisäpuolelle piiloon tai ulkopuolelle koristeeksi.
5. Ompelu kannattaa toteuttaa nurjalta puolelta, toki samalla tarkkaillen työn jälkeä oikealta puolelta. Korjatessa
tarkoitus on saada kohta näyttämään mahdollisimman samalta kuin miltä se näytti ennen rikkoutumista.

Kuvat: Emmi Rinne

Kuva: Emmi Rinne

Nappi
Tarkista, ovatko vaatteidesi napit hyvin kiinni. Irtoamaisillaan olevat napit kannattaa ommella tukevammin takaisin paikalleen. Kadonneiden nappien tilalle voit ommella uuden samankokoisen.
Nappeja saat esimerkiksi kierrätyskeskuksista ja ompelutarvikeliikkeistä, mutta myös omista, kierrätykseen kelpaamattomista käytöstä poistetuista vaatteistasi.
Tarvitset: neulan ja lankaa.
1.

Irrota nappi kokonaan ja merkitse kohta muistiin, vaikka jollakin kynällä. Mikäli et tiedä missä
nappi oli, pue vaate päällesi ja merkitse oikea kohta napinläven läpi ikään kuin olisit napittamassa sitä. Nappi on tärkeää saada takaisin tismalleen samaan kohtaan kuin aiemmin, koska
muuten kangas saattaa mennä ryppyyn.

2. Ota käsivarren pituinen pätkä lankaa ja tee toiseen päähän
solmu. Pujota toinen pää langasta neulan silmän läpi ja aloita ompeleminen nurjalta puolelta läpi merkitystä kohdasta.
Kuva: Emmi Rinne

3. Tuo neula jostakin napin reiästä läpi ja vie takaisin nurjalle puolelle toisesta reiästä.

Kuvat: Emmi Rinne

4. Jatka ompelua ylös alas useita kertoja, kunnes nappi on tukevasti kiinni. On tärkeää, että nappi ei ole liian tiivistii kankaassa
kiinni vaan sille jää pieni kaula. Tätä varten voit ommellessa pitää
tulitikkua napin ja langan välissä.
Kuva: Emmi Rinne

5. ”Mikäli käytit tulitikkua apuna ompelussa, poista se ja kieritä
lankaa kankaan ja napin välissä, jotta napille muodostuu
”kaula”. Päättele lanka kankaan nurjalla puolella, eli tee langan
päähän solmu lähelle kangasta.
Kuva: Emmi Rinne

Kuvat: Emmi Rinne

HAASTE:

Korjaa jokin rikkinäinen vaate taas käyttökelposeksi ja julkaise ennen ja jälkeen
kuvat sosiaalisessa mediassa hashtagilla #vaatevallankumous

Tuuletus
Jos vaate tuoksuu tunkkaiselta, ummehtuneelta tai pölyiseltä, on se hyvä tuulettaa. Silloin vaate
kannattaa laittaa henkariin ja jonnekin ilmavaan paikkaan roikkumaan, mieluiten ulos, jos mahdollista.

Villa
Villa on materiaalina luonnostaan likaa hylkivä, joka helpottaa myös sen puhdistamista. Vaatteissa
villa on materiaalina erinomainen, sillä se eristää hyvin lämpöä. Oikein hoidettuna villa on materiaalina myös hyvin kestävä. Kuinka sitten vaatteita, jotka sisältävät villaa tulisi hoitaa ja pestä?

Kuvat: Emmi Rinne

Villan pesuksi riittää usein vain tuuletus. Näin vaate raikastuu, eikä vaadi jatkuvaa pesemistä, jolloin
myös lisäämme vaatteen käyttöikää. Villavaatteen pinta saattaa myös käytössä kerätä nukkaa. Nukan poistamiseen hyvänä vinkkinä on käyttää nypynpoistajaa. Villavaatteen pintaa voi myös elvyttää käyttämällä vaateharjaa (ks. Kuva). MUISTA harjata villavaatteen pintaa hellästi, sillä liian ahkera harjaus saattaa kuluttaa tekstiiliä.
Pesukoneessa pestäessä on tärkeää selvittää, onko pesukoneessasi villavaatteille tarkoitettua villanpesuohjelmaa. Jos pesukoneestasi löytyy kyseinen ohjelma voit pestä huoletta villavaatteesi pesukoneessa. MUTTA on tärkeää muistaa, että pesulämpötila saa olla korkeintaan 40° (mieluiten
alhaisempi) sekä linkous mahdollisimman minimaalinen.

Synteettiset kuidut
Yleisimmin tavattuja synteettisiä kuituja vaatteissamme ovat esimerkiksi: Polyesteri, polyamidi, akryyli sekä elastaani. Kyseisiä kuituja sisältävät vaatteet ovat ominaisuudeltaan kestäviä, mutta esimerkiksi niiden kierrättäminen saattaa osoittautua ongelmaksi, niiden sisältämien synteettisten eli
ei- luonnollisten raaka-aineiden vuoksi.
Materiaaleina kestävät Polyamidi ja polyesteri saattavat nyppyyntyä helposti käytössä, jolloin
apuna voidaan jälleen käyttää nypynpoistajaa ja vaatteesta saadaan kuin uusi. Materiaalin pesussa
on tärkeää kiinnittää huomiota alhaiseen pesulämpötilaan sekä välttää vaatteen kuivaamista auringonvalossa, sillä se saattaa haurastuttaa kangasta.

Farkut
Farkut löytyvät varmasti meidän jokaisen vaatekaapista. Oletko kuitenkaan koska ajatellut, että
farkkujenkin pesemisessä olisi hyvä olla tietoinen muutamasta seikasta, joilla lisäisimme farkkujen
käyttöä sekä estäisimme kankaan haalistumista?
Nykyään monet farkut sisältävät materiaalina elastaania, mikä lisää vaatteen joustavuutta. Muiden
vaatteiden lomassa myös farkkujen huoltamiseen ja pesemiseen liittyy asioita, joita on hyvä tietää.
Parhaat vinkit farkkujesi huoltamiseen löydätkin alta!
•

Farkkuja on hyvä välttää pesemästä liian usein. Pesukertoja voitkin pidentää esimerkiksi tuulettamalla farkut säännöllisesti ulkoilmassa tai, jopa laittamalla farkut yön yli pakastimeen
(Kunhan vain muistat ottaa ne aamulla pois!)

•

Älä pese farkkuja yhdessä muiden vaatteiden kanssa, sillä farkuista saattaa lähteä väriä, joka
tuhrii muut vaatteet. Pesukoneessa pestäessä farkut on myös hyvä kääntää nurinpäin sekä
muistaa laittaa vetoketju kiinni.

•

Valitse pesukoneestasi hellävarainen pesuohjelma ilman linkousta ja mahdollisimman alhainen lämpötila, esimeriksi 30°.

•

Farkkuja pestessä nestemäinen pesuaine saattaa olla parempi vaihtoehto kuin jauhemainen,
sillä monesti jauhemaiset pesuaineet sisältävät valkaisuainetta.

•

Älä käytä huuhteluainetta pestessäsi elastaania sisältäviä farkkuja, sillä huuhteluaine haurastuttaa elastaania kankaassa!

Eroon tahroista
Kaapistasi löytyy varmasti vaatteita, jotka ovat materiaaleiltaan hyvinkin erilaisia. Ajatellaan tilannetta, jossa olet juuri leiponut taivaalliselta tuoksuvan mustikkapiirakan ja ensimmäisen lusikallinen
päätyikin valkoiselle paidallesi tai pyöräillessäsi kavereidesi kanssa sattuukin pieni tapaturma ja polvesta vuotava veri tuhri uudet housut tai koulussa esitelmää pitäessäsi jännitit niin, että löydät paidastasi päivän päätteeksi hikitahrat.
Yllä esitellyt tilanteet ovat meille jokaiselle liiankin tuttuja. Saatamme helposti ajatella, että nuo
likatahrat ovat ikuisia, joka tarkoittaa vaatekappaleen poisheittämistä. Hämmästykseksesi voimme
kertoa, että oikeilla tekniikoilla ja pesuohjeilla sekä tiettyjen materiaalien hoito-ohjeilla voit välttää
tilanteen, jossa joudut potemaan surua katsoessasi lempipaidassasi olevaa tahraa. Alla on eritelty
ohjeita vaikeaksi oletettujen tahrojen poistamiseen. Kun olet tietoinen eri materiaalien huoltamisesta, lisäät yksittäisen vaatteen käyttöikää sekä vältät hyväkuntoisten vaatteiden heittämistä turhaan pois.
Tahrojen poistossa on tärkeää toimia nopeasti. Mitä nopeammin ja tuoreeltaan saat aloitettua tahran poiston, sitä parempi on lopputulos. Tahrojen poistossa vaatteista on ensin tärkeää tunnistaa
tahra, vaatteen materiaali sekä sen vaatima pesuohje, jotta puhdas tulos saadaan vaurioittamatta
kangasta.

Mustikkatahrat:
•

Mustikkatahra on hyvä pyrkiä poistamaan mahdollisimman nopeasti vaatteesta, sillä mustikan vahvat väriaineet imeytyvät nopeasti kankaaseen.

•

Tuore mustikkatahra: Kuuma vesi ja hellävarainen tahrakohdan hankaus astianpesuaineella

•

Kuivahtamaan päässyt mustikkatahra: Sappisaippuan suihkuttaminen tahrakohtaan antaen
sen vaikuttaa hetken ennen konepesua.

Hikitahrat:
•

Esipese tahrakohta esimerkiksi sappisaippualla ja anna likakohdan liota. Tämän jälkeen voit
käyttää valkaisuainetta sisältävää pesuainetta pestessäsi vaatteen pesukoneessa, jos vaatteen materiaali kestää valkaisuainetta

•

HUOM! Keittiön kaapeista löytyvällä ruokasoodalla voi korvata vahvat valkaisuaineet. Laita
ruokasoodaa tarvittavaa määrä tahran päälle ennen pesua tai laita sitä pieni määrä pesukoneen pesuainelokeroon yhdessä normaalin pesuaineen kanssa ja voilà!

Veritahrat:
•

Myös veritahrojen poistossa eduksi on tahran poistaminen mahdollisimman tuoreena.

•

Veritahrojen poistamisessa on hyvä muistaa seuraavat seikat
o

Käytä veritahrojen poistamisessa aina KYLMÄÄ vettä! Kuuma vesi imeyttää veritahran vielä kiinteämmin kankaaseen.

o

Älä hankaa tahraa, vaan annan tahran ensin liota kylmässä vedessä ennen hellävaraista tahrakohdan huuhtelua n. 20-30min.

o

Voit antaa myös veritahran liota kylmässä vedessä, johon on lisätty tahranpoistoainetta.

HAASTE: Julkaise sosiaalisessa mediassa ennen ja jälkeen kuvat vaikeatahraisesta vaatteestasi,
jonka onnistuit puhdistamaan hashtagilla #vaatevallankumous

Talvivaatteet säilöön ja kevätvaatteet esiin
Kevään tulo tarkoittaa luonnon uudelleen heräämisen lisäksi myös sitä, että on aika vaihtaa toppatakki kevättakkiin villapaita t-paitaan ja talvikengät tennareihin. Ennen kun käyt heittämässä talvikengät varastoon tai villapaitasi muovikasseihin odottamaan seuraavaa talvea kehotan sinua lukemaan tämän loppuun. Vaatteiden huoltaminen kattaa niiden oikeanlaisen pesemisen ja korjaamisen lisäksi myös huolellisen säilytyksen. Mitä luulet, säilyykö vaatteesi kauemmin hyvässä kunnossa
puhtaina siistisi viikattuna vai epämääräisenä kasana komeron perukoilla?
Vaatteiden huolellisella säilytyksellä voimme lisätä vaatteen pysymistä hyvässä kunnossa pitempään sekä säästää itseämme kokemasta turhautuneisuutta, kun emme löydä sotkuisesta vaatekaapista haluamaamme vaatekappaletta. Näin ollen ennen kuin vaihdat kevätvaatteesi vaatekaappiisi,
pohdi voisitko seuraavilla vinkeillä mahdollistaa vaatteiden paremman säilymisen sekä niiden käyttämisen vielä seuraavanakin talvena. Vaatekaapin siistimisen lomassa on myös hyvä mahdollisuus
käydä läpi vaatteet, jotka vaativat korjausta, tuunausta tai kierrättämistä eteenpäin.
1.

Tuuleta tarvittaessa talven aikana käytetyt vaatteet.

2. Viikkaa

puhtaat

talvivarastoon

menevät

vaatteesi

esimerkiksi

pahvilaatikoihin.

Huolellinen viikkaaminen estää vaatteiden rypyttymistä ja pitävät kankaan paremmassa
kunnossa.
3. Putsaa talvikenkäsi liasta ja huolla tarvittaessa kengät niille soveltuvilla aineilla.
4. Täytä vaatekaappisi nätisti viikatuilla vaatteilla.
VINKKI: Voit laittaa kaapin perälle käyttämättömän palasaippuan tai ompele kuivattua laventelia
tai yrttejä sisältävä pussukka pitämään vaatteesi raikkaana ja estäen vaatekaappiin syntyvää ummehtunutta hajua.

HAASTE: Julkaise sosiaalisessa mediassa kuva säilöön pakatuista talvikamppeista hashtagilla
#vaatevallankumous.

Tuunaus
Löytyykö kaapistasi vaatteita, joita et juurikaan käytä? Jos niissä on vain pieni ongelma esimerkiksi
värin, mallin tai kuvioinnin saralla, ei huolta. Seuraavassa osiossa on koottuna erilaisia vinkkejä, joiden avulla voit tuunata vaatteesi uuteen loistoon. Huomioi, että tähän listatut ohjeet ovat ideoita
ja voit toteuttaa ne omille vaatteillesi sopivalla tavalla. Internet on myös täynnä ideoita ja ohjeita,
voit hyödyntää niitäkin. Lisäämällä hakusanan ”diy” (=do it yourself) tai ”tee se itse”, pääset jo alkuun.

Muista, nyt saa käyttää luovuutta!

Ovatko seuraavat asiat mielessäsi, kun käyt läpi vaatekaappiasi?
•

Kaapista löytyy samankaltaisia vaatekappaleita useita, etkä haluaisi laittaa niistä mitään
kierrätykseen/kirpputorille.

•

Housujen puntit tai paidan hihat ovat jääneet lyhyiksi.

•

Vaatteen väri tai malli ei miellytä enää.

•

Vaatteesta ei lähtenyt lika, vaikka kokeilit ohjeita tästä tehtäväpaketista.

•

Vaatteeseen on tullut reikä, mutta et haluat silti käyttää vielä vaatettasi.

Yksityiskohtien lisääminen ja kirjonta
•

Vaatteita voi tuunata uusilla mielenkiintoisilla yksityiskohdilla, kuten merkeillä, niiteillä, helmillä, rei’illä, leikkauksilla tai kirjontalankakuvioilla.

Hae lisätietoa: kirjonta, embroidery, diy farkut, ripped jeans
Kuvia ja vinkkejä kirjontaan:
https://www.meillakotona.fi/artikkelit/tuunaa-neulepusero-kirjomalla
https://www.meillakotona.fi/videot/luulitko-etta-kirjominen-on-vaikeaanain-helposti-pistelet-suloisen-kukan-ja-lehdet

Kuva: merwing✿little dear

https://www.meillakotona.fi/artikkelit/kirjonta-ei-ole-vain-mummujen-puuhaa-ota-tekniikka-haltuun-ja-kirjo-tauluun-voimalause-tai-trendikas-viherkasvi
•

Lyhennä jo valmiiksi lyhyitä puntteja tai hihoja vielä lisää ja
saat ”uuden” kesävaatteen. Materialista riippuen reunat
voi huolitella ompelemalla, kääntää muutaman kerran tai
jättää leikkuupinnan näkyviin ja hieman venyttää, jotta
reuna alkaa rullautumaan.

Hae lisätietoa: diy cropped jeans, housuista/farkuista shortsit
Kuva: Oona Asumaniemi

Video-ohje farkkujen lahkeiden tuunaamiseen:
https://www.youtube.com/watch?v=MwDInon6gCo

Vaatteiden värjäys
Värjää koko vaate tai vain osa siitä. Esimerkiksi liukuvärjäämällä tai erilaisia solmuvärjäystekniikoita käyttämällä saat
erilaisia kuvioita. Väreihin on monia vaihtoehtoja, kuten kaupasta ostettavat valmiit värit tai kasvivärjäys. Lue aina ohjeet huolellisesti ja huomioi lisäksi esimerkiksi nämä asiat:
Kuva: saxarocks

o

Millaista materiaalia vaatteesi on ja tarttuuko väri siihen?

o

Kaikki vaatteiden osat eivät välttämättä värjäydy (langat, tahrat).

o

Värjättävien vaatteiden määrä suhteessa värin määrään.

o

Itsesi ja värjäysympäristön suojaaminen.

Hae lisätietoa: solmuvärjäys, kasvivärjäys, tie dye

Reikien ja tahrojen peittäminen
Peitä reikä tai tahra ompelemalla sen päälle kankaasta hauska kuva. Voit
myös virkata reiän tilalle kivan hahmon.
Hae lisätietoa: crochet patch, diy knee patch, tee se itse polvipaikka
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/11/09/opettele-paikkaamaan-reika-farkuissa-saasta-rahaa-ja-luontoa

Kuva: who_da_fly

https://www.meillakotona.fi/artikkelit/hauska-polvipaikka-housuihin
http://kesatuulianmutamaki.blogspot.com/2017/10/paikaten-ja-korjaten.html

HAASTE 1: Kokoa muutamasta jo omistamastasi vaatteesta monta erilaista vaatekokonaisuuta,
joita voit käyttää jatkossa. Ota mallia esimerkiksi vloggaajilta Maiju Voutilaiselta
https://www.youtube.com/watch?v=nVU2GhU_9Ck

sekä

Julia

Ahoselta

https://www.youtube.com/watch?v=GX0wGJnLM3k .

HAASTE 2: Jaa tuunamasi vaatteet muiden nähtäväksi sosiaaliseen mediaan käyttämällä
hashtagia #vaatevallankumous. Voit löytää sieltä myös vinkkejä omiin töihisi.

Käyttämättömien vaatteiden kierrätys
Kun olet löytänyt ne vaatteet, joille et enää itse keksi käyttöä, on
aika miettiä, minne nämä tarpeettomat vaatteet menevät. Kodin
roskakori ei ole missään nimessä vaihtoehto, sillä jopa rikkinäisiä ja
likaisiakin vaatteita vastaanotetaan joissakin yrityksistä. Esimerkiksi tamperelainen Nextiili-paja ottaa vastaan käyttökelvottomia
vaatteita ja kierrättää ne. Muuten tekstiilit voi viedä kaupungin
Kuva: chrisinplymouth

kierrätysasemille kierrätettäväksi.
Käyttöön sopivat vaatteet voi kierrättää monella eri tavalla. Helpoin tapa päästä vaatteistaan
eroon on lahjoittaa vaatteet keräyslaatikkoon tai suoraan kierrätysliikkeeseen. Vaatekeräyksiä on
kuitenkin paljon erilaisia, joten voit halutessasi miettiä, haluatko lahjoittamalla vaatteitasi tukea jotakin tiettyä yritystä ja sen arvoja ja hyväntekeväisyyttä. Lähimmät vaatekeräyspisteesi löydät helposti internetistä google-haun avulla, tai haluamasi yrityksen nettisivuilta. Jotkut yritykset myös
tarjoavat noutopalvelua, joten sen mahdollista hyödyntämistäkin kannattaa harkita.
•

Esimerkkejä eri vaatekeräyspisteiden ylläpitäjistä
o

UFF http://uff.fi/

o

Pelastusarmeija https://www.pelastusarmeija.fi/myymalat

o

Punainen Risti https://kontti.punainenristi.fi/

o

Kierrätyskeskus (pääkaupunkiseutu) https://www.kierratyskeskus.fi/

o

FIDA https://www.fida.fi/

o

Nextiili (Tampere) https://www.nextiili.fi/

o

HSY (pääkaupunkiseutu)
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/lajitteluohjeet/vaatteettekstiilit/Sivut/default.aspx

Mikäli olet halukas käyttämään vähän enemmän vaivaa vaatteidesi kierrättämiseen lisätienestin
kannustamana, ovat kirpputorit silloin mitä mainioin vaihtoehto. Kirpputorit eivät ole suomessa
mikään uusi ilmiö, mutta nykyään kirpputoriyrityksiäkin on hyvin monipuolinen ja laaja valikoima
mitä erilaisimpiin tarpeisiin.

Perinteisimmät kirpputorit ovat esimerkiksi kaupunkien toreilla järjestettävät kirpputoritapahtumat, joissa myyjät vuokraavat itsellensä myyntipisteen. Myyntipäivänä myyjät itse
kokoavat myyntipisteensä ja myyvät tuotteitansa. Tällaisia tapahtumia tuntuu järjestettävän kuitenkin vain kesäkausina. Ympärivuorokauden avoinna olevat itsepalvelukirpputorit
ovat hyvä vaihtoehto silloin, kun et halua itse myydä vaatteitasi. Nämä kirpputorit tarjoavat myyjälle asiakkaat, sovituskopit ja myyntipalvelun.
Kirpputoreja löytyy nykyään paljon internetistäkin, missä kirpputorin nettisivulle rekisteröidyttyäsi voit tehdä haluamastasi tuotteestasi myynti-ilmoituksen. Nettisivun kautta ostajat ottavat sitten sinuun yhteyttä ja voitte sopia tuotteen myynnistä yhdessä. Käyttäjätunnuksen tekeminen on yleensä ilmaista. Nettikirppiksiä kannattaa etsiä myös Facebookista: liittymällä kirppisryhmään voit luoda ja selata myyntijulkaisuja. FB-kirppisryhmien etu
on se, että ne ovat yleensä tarkoitettu jonkun tietyn ihmisryhmän käyttöön, kuten asuinalue tai yliopisto-opiskelijat, jolloin myyjät ja ostajat ovat valmiiksi jo lähekkäin.
Näiden kirpputorien lisäksi on viime vuosina ilmestynyt nettikauppojakin, joissa myydään
käytettyjä merkkivaatteita. Näihin nettikauppoihin voit postittaa omat hyväkuntoiset
merkkivaatteesi, minkä jälkeen yrityksen henkilökunta arvioi tuotteesi ja maksaa niistä sinulle heti. Tämän jälkeen vaatteesi menevät nettikauppaan edelleen myytäviksi. Näiden
nettikirppisten etu on se, että saat varmasti vaatteistasi rahallisen vastikkeen, eikä sinun
tarvitse huolehtia vaatteen myymisestä. Toisaalta näihin nettikauppoihin ei voi lähettää
mitä tahansa vaatteita, eikä saatu rahallinen korvaus ole välttämättä yhtä suuri kuin jos
myisit vaatteen itse.

•

Esimerkkejä nettikirppiksistä
o

FB-kirppikset (tee haku esimerkiksi oman asuinalueesi nimellä)

o

Rekki https://rekki.fi/

o

Emmy https://store.emmy.fi/

o

Huuto.net https://www.huuto.net/

o

Tori.fi https://www.tori.fi/

o

Itsepalvelukirppikset https://www.kirpputorihaku.com/
(sivua ei ole päivitetty sitten vuoden 2013, mutta lista silti lienee ihan käyttökelpoinen)

HAASTE:

Ota kuva, kun lahjoitat tai myyt tai muuten kierrätät käyttämättömiä vaatteitasi ja
julkaise se sosiaalisessa mediassa hashtagilla #vaatevallankumous

Kuva: pureplanetrecycling

