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Tervetuloa!
Hienoa, että olet kiinnostunut Kierrätyskeskuksen vapaaehtoistoiminnasta.

Tähän oppaaseen on kerätty perustiedot työstämme ja mahdollisuuksistasi vapaaehtoisena. Tar-
kempia käytännön ohjeita saat yhteyshenkilöltäsi ja intranetistämme Siiristä, kun aloitat vapaa-
ehtoistoiminnan.

Vapaaehtoisilla on tärkeä rooli Kierrätyskeskuksen toiminnassa. Jokainen vapaaehtoinen tekee 
työtä ympäristön hyväksi ja edistää kestävää kehitystä.

Antamasi aika on arvokasta ja päämäärät yhteisiä, joten tehdään yhdessä vapaaehtoistyöstä an-
toisaa kaikille. Laitetaan hyvät voimat kiertämään!

Terveisin, 

Toimitusjohtaja Juha ”Quide” Lehtikuja
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Vapaaehtoisen askeleet

Tämä on yksi esimerkki vapaaehtoisen askeleista. Kierrätys
keskuksen vapaaehtoiseksi on toki monta tietä, ja esi merkiksi  
lyhyitä keikkahommia tekevät loikkaavat usein suoraan hommiin. 
Yhteydenoton jälkeen viitoitamme kyllä tiesi vapaaehtoiseksi!

Kiinnostut Kierrätyskeskuksesta.

Otat meihin yhteyttä.

Käymme vapaamuotoisen alkukeskustelun.

Löydämme yhdessä juuri sinulle sopivan tehtävän.

Saat perehdytyksen tehtäviisi sekä Kierrätyskeskukseen.

Aloitat vapaaehtoistyön ja allekirjoitat vapaaehtoisten  
periaatesopimuksen.

Osallistut tapaamisiin ja virkistys tilaisuuksiin, jos tahdot.

Teet tärkeää työtä!
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”Vapaaehtoistyö on tuonut elämääni    
  uusia ihmisiä ja kokemuksia.”
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Mitä voit tehdä 
Kierrätyskeskuksessa?

Vaikka mitä! Vapaaehtoisilla on Kierrätyskeskuksessa omat tehtävät. 
Tarjolla on sekä säännöllisiä tehtäviä että talkoohommaa. Avoimet 
tehtävät vaihtelevat ja eri toimipisteissä on erilaisia tarpeita. Voit esi
merkiksi...

Auttaa kaupoissa 
Kierrätyskeskuksen kaupoissa voit tehdä käytännönläheisiä vapaaehtoistehtäviä, jotka todella 
edistävät tavaroiden uudelleenkäyttöä ja vähentävät ympäristön kuormitusta. 
Kaupoissa voit olla apuna ilmaisosastolla, josta tavarat annetaan maksutta eteenpäin. Tämä tehtä-
vä voisi sopia sinulle, jos kaipaat säännöllistä tekemistä. 

Askarrella tai näprätä
Kädentaitopalvelu Näprällä ja Ympäristökoulu Polulla on hommia, joissa pääset käsiksi kierrätys-
aarteiden uudelleenkäyttöön. Tekemistä löytyy kierrätysmateriaalien työstämisestä ympäristö-
kasvatuksen materiaalien tekemiseen. 

Ohjata kielikerhoja
Suomi- tai enkkukerhon ohjaajana tuet työntekijöitämme, joista moni on työllistetty tai osatyö-
kykyinen. Pyrimme tukemaan heidän jatkotyöllistymistään. Kielitaidon parantaminen on yksi 
keino parantaa asemaa työmarkkinoilla. Into auttaa on tärkeää, ammattilainen ei tarvitse olla!  
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Olla mukana tapahtumissa ja talkoissa
Keikkahommia kaipaava voi olla avuksi Kierrätyskeskuksen järjestämissä tapahtumissa ja talkois-
sa monin tavoin. Usein tarvitaan esimerkiksi yleistä järjestelyapua, kierrätysaskartelun ohjaajia 
tai lahjoitettavan tavaran vastaanottajia. Lisäksi tavaran lajittelussa on talkoita silloin tällöin. 

Tukea ympäristökasvatusta ja neuvontaa.
Voit auttaa meitä jakamaan ympäristötietoa erilaisissa ympäristökasvatusta ja -neuvontaa tuke-
vissa tehtävissä ja tapahtumissa. Voit esimerkiksi ohjata kierrätysaskartelua, ommella ympäristö-
kasvatuksen Lennu-pehmolelumaskotteja tai auttaa ympäristökerhojen vetämisessä.

Jakaa asiantuntemustasi 
Myös muu oman osaamisen tai ajan lahjoittaminen tukee Kierrätyskeskuksen työtä. 
Liikuntatuokioiden ohjaus tai vaikkapa konsultointi voi olla korvaamaton apu läheiselle tai ym-
päristölle.

Minkälaista apua tarvitaan juuri nyt?
Seuraa ilmoituksia avoimista vapaaehtoistehtävistä verkkosivuillamme tai kysy rohkeasti suo-
raan.

HUOM: Suurimmassa osassa tehtäviä tarvitset suomen kieltä. Mutta esimerkiksi  
Näprässä voi tehdä vapaaehtoistöitä myös englanniksi. Kysy vapaaehtois toiminnan 
koordinaattorilta lisää.

•   kierratyskeskus.fi/vapaaehtoiseksi
•   vapaaehtoistyo@kierratyskeskus.fi
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Vapaaehtoistoiminnan 
pelisäännöt

Arvot – Kaikessa toiminnassamme noudatetaan Kierrätyskeskuksen arvoja. Ne ovat ympäristö-
vastuullisuus, aitous, yhteisöllisyys, järkevyys ja empaattisuus.

Vapaaehtoisuus – Jokainen on vapaaehtoistoiminnassa mukana omasta tahdostaan ja palkkiona 
osallistumisesta on hyvä mieli. Vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa.

Sitoutuminen – Luotettavuus on tärkeää myös vapaaehtoistoiminnassa ja on tärkeä tehdä niin 
kuin on sovittu. Ilmoita ajoissa mahdollisista muutoksista tai esteistä yhteyshenkilöllesi. Sinulla 
on aina oikeus lopettaa vapaaehtoistyö, jos haluat.

Tehtävät – Vapaaehtoisilla on Kierrätyskeskuksessa omat sovitut tehtävät ja eri rooli kuin työnte-
kijöillä. Tehtävänjaolla varmistetaan, että vapaaehtoistoiminta ei korvaa palkkatyötä, vaan tukee 
Kierrätyskeskuksen tavoitteita. Vastuu toiminnasta on lopulta aina sillä esimiehellä, joka toimin-
nosta vastaa, ei vapaaehtoisella.

Oppiminen – Saat perehdytyksen tehtävääsi ja Kierrätyskeskuksen toimintaan. Sinulla on mah-
dollisuus osallistua Ekopassi-koulutuksiin.

Todistus – Saat tekemästäsi vapaaehtoistyöstä todistuksen. Voit pyytää sitä yhteys henkilöltäsi.

Vakuutus – Sinut on vakuutettu vahinkojen varalta silloin kun teet vapaaehtoistyötä 
Kierrätyskeskukselle.

Pulmatilanteet – Mahdolliset ristiriidat ja hankaluudet pyritään ratkaisemaan aina keskustelemal-
la mahdollisimman pian. Pulmatilanteet asiakkaiden kanssa ratkaisee aina esimies. Tarvittaessa ota 
yhteyttä yhteyshenkilöösi tai vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin
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Tapaamiset – Vapaaehtoisilla on vuosittain yhteisiä tapaamisia, joissa kehitetään toimintaa ja 
virkistytään. Vapaaehtoiset kutsutaan mukaan myös Kierrätyskeskuksen virkistystapahtumiin, 
kuten muutkin kierrätyskeskuslaiset.

Luottamuksellisuus – Sitoudut siihen, että et kerro ilman lupaa sivullisille sellaisia salassa pi-
dettäviä tietoja, jotka kuulet vapaaehtoistyön aikana ja jotka koskevat Kierrätyskeskusta, henki-
löstöä, yhteistyökumppaneita tai asiakkaita.

Hyvinvointi – Pidä huolta itsestäsi! Me kaikki tarvitsemme vapaa-aikaa, eikä kenenkään tarvitse 
jaksaa kaikkea. 

Yhteistyö – Pidä huolta myös muista: ole ystävällinen, auta toveria ja asiakkaita mahdollisuuk-
siesi mukaan. Kierrätyskeskuksessa vapaaehtoiset ja työntekijät ovat tasa-arvoisia.

Moninaisuus – Meitä on Kierrätyskeskuksessa monenlaisia: eri ikäisiä ja näköisiä ihmisiä, jotka 
tulevat eri elämäntilanteista, taustoista, uskonnoista ja kulttuureista. Erilaisuus hyväksytään ja 
toisia kunnioitetaan.

Tekemisen ilo – Teet tärkeää työtä ympäristön ja ihmisten hyväksi. Nauti siitä yhdessä muiden 
kierrätyskeskuslaisten kanssa.
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“Saat enemmän kuin annat.”



13

Käytännön ohjeita

Periaatesopimus
Kun aloitat vapaaehtoistyön, teet Kierrätyskeskuksen kanssa sopimuksen vapaaehtoistoimintaan 
osallistumisesta. Siinä sovitaan yhteisistä periaatteista, tehtävistäsi ja yhteyshenkilöistä. Jos et ole 
suomenkielinen, kysy löytyykö sopimusta käännettynä omalle kielellesi.

Intranet Siiri
Kierrätyskeskuksella on intranet nimeltään Siiri. Sitä käytetään sisäisessä viestinnässä. Siiristä 
löydät viimeisimmät ajankohtaistiedotteet, materiaalit, ohjeet ja koulutukset. 
Saat Siiriin tunnukset, kun teet sopimuksen.

Yhteyshenkilöt
Aina kun sinulla on kysyttävää, voit kysyä lähimmältä työntekijältä tai esimieheltä. Jos asia ei 
selviä, voit ottaa yhteyttä yhteyshenkilöihisi. Yhteyshenkilöt nimetään aloittaessasi. Voit aina olla 
yhteydessä myös vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin. 

Vapaaehtoistyön ajankohdat
Sovi yhteyshenkilösi kanssa milloin tulet vapaaehtoistöihin. Ilmoita hänelle ajoissa, jos et pääse 
tulemaan sovittuna aikana.
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Tauot ja ruokailu
Sovi taukojen pitämisestä yhteyshenkilösi ja muiden saman työpisteen ihmisten kanssa. Kierrät-
yskeskus tarjoaa taukokahvit. Kun teet vapaaehtoistöitä kerralla viisi tuntia tai pitempään, sinul-
le tarjotaan ruoka (sunnuntaisin neljä tuntia). Ruokatauko on 30 minuuttia. Myös kielikerhojen 
ohjaajille ja tapahtumatehtävissä tarjotaan ruoka vapaaehtoispäivänä.

Matkakorvaukset
Jos haluat, sinulle korvataan matkat vapaaehtoistyön tekopaikan ja kodin välillä julkisilla liiken-
nevälineillä, kun Kierrätyskeskus on sopinut kanssasi, että tulet vapaaehtoistyöhön. Korvausta 
varten tarvitset kuitin. Kuitiksi käy kertalippu tai matkakortin arvolla ostettu arvolippu. Jos 
maksat matkan oman matkakorttisi arvolla, tarvitset kuitiksi tulosteen ostetuista matkoista. Sen 
saa Oma matkakortti -verkkopalvelusta tai HSL:n palvelupisteestä. Merkitse tulosteeseen erikseen 
matkat vapaaehtoistöihin. Tarkemmat ohjeet saat intrasta tai yhteyshenkilöltäsi.

Varusteet
Vapaaehtoisena käytät nimilappua ja saat käyttöösi tarvittavat asusteet. Jos tehtävässä on työasu, 
se jätetään päivän päätteeksi toimipisteeseen.

Tavarat
Kauppoihin lahjoitetut tavarat on tarkoitettu myyntiin tai uudelleen lahjoitettavaksi, eikä niitä 
saa ottaa itselleen.
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Tapaamiset, palaverit ja koulutus
Voit osallistua oman toimipisteesi yhteisiin palavereihin, jos tahdot. Olet tervetullut mukaan 
myös Kierrätyskeskuksen henkilöstön virkistystapahtumiin. Vapaaehtoisilla on
myös omia tapaamisia, joista ilmoittaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Kierrätyskeskuksen 
oman ympäristökoulutuksen Ekopassin aikataulut löydät intranetistä.

Vahingot ja vakuutus
Kierrätyskeskuksen vapaaehtoisena sinut on vakuutettu tapaturmien varalta. Vakuutus kattaa 
myös sellaisen vapaaehtoistyön, jota teet kotona tai tapahtumissa. Vakuutus ei kata matkaa 
paikkaan, jossa teet vapaaehtoistyötä. Jos vapaaehtoistyön aikana sattuu vahinko tai tapaturma, 
ilmoita asiasta aina heti esimiehelle. Häneltä saat tarkemmat ohjeet siitä, miten toimia.

Turvallisuus
Turvallisuus on jokaisen vastuulla. Kierrätyskeskuksen velvollisuus on huolehtia, että olosuhteet 
Kierrätyskeskuksessa ovat turvalliset. Jokaisen velvollisuus on noudattaa turvallisuusohjeita sekä 
käyttää annettuja turvallisuusvarusteita.
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Kierrätyskeskuksen 
toiminnot

Kaupat
Kierrätyskeskuksen kaupoissa myydään kierrätettyjä tavaroita, jotka on saatu lahjoituksina, teh-
ty kierrätysmateriaaleista tai kunnostettu verstailla.

Lajittelukeskus
Kierrätyskeskukselle lahjoitetut tavarat lajitellaan lajittelukeskuksessa, josta ne lähetetään eteen-
päin kauppoihin.

Tekniset verstaat
Elektroniikka- ja kodinkoneverstaissa korjataan ja huolletaan lahjoitettuja kodinkoneita, elekt-
roniikkaa sekä ATK-laitteita uudelleenkäyttöön. Polkupyöräverstaalla korjataan pyöriä myynti-
kuntoon.

Plan B
Plan B on Kierrätyskeskuksen uusiotuotteiden mallisto. Kaikki tuotteet ovat uniikkeja käsitöitä, 
jotka on valmistettu kierrätysmateriaaleista tai kunnostettu Plan B -verstailla.
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Kädentaitopalvelu Näprä
Näprän kierrätettyjä askartelu- ja kädentaitomateriaaleja myydään Kierrätyskeskuksen kaupois-
sa. Ilmaistukusta epäkaupalliset tahot voivat hakea kierrätysmateriaaleja maksutta. Näprä järjes-
tää myös kädentaitopajoja ja kehittää askarteluohjeita.

Koulutuspalvelu Tuuma
Tuuma tarjoaa ympäristökoulutuksia ja konsultointipalveluita, jotka antavat yritykselle, organi-
saatiolle, taloyhtiölle tai muulle yhteisölle käytännön työkaluja ja neuvoja ympäristötyöhön.

Ympäristökoulu Polku
Polku tukee päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ympäristökasvatustyötä. Se tarjoaa monipuo-
lista ympäristöneuvontaa ja -koulutusta. Polku myös kehittää ympäristökasvatusmenetelmiä ja 
-materiaaleja.

Kierrätyskeskuksella on toimipisteitä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. 
Niiden yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme kierratyskeskus.fi
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Mikä Kierrätyskeskus?

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy on yleishyödyllinen yritys, joka ei jaa voittoa omistajil-
leen. Kaikki tulot käytetään toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Kierrätyskeskuksen tavoite on vähentää luonnonvarojen kulutusta. Toiminnan tarkoitus on vä-
hentää jätteen määrää, edistää uudelleenkäyttöä ja lisätä ympäristötietoisuutta.
Kierrätyskeskuksella on pääkaupunkiseudulla kauppoja, joissa vastaanotetaan, myydään ja lah-
joitetaan käytettyjä tavaroita. Tavaroita myös korjataan, ja niiden materiaaleja otetaan uusiokäyt-
töön.

Ympäristötietoisuutta Kierrätyskeskus lisää neuvonnan ja koulutuksen avulla. Koulutustoiminta 
tavoittaa noin 30 000 asiakasta vuodessa. Myös työttömien ja osatyökykyisten työllistäminen ja 
työvalmennus ovat tärkeä osa toimintaa. 

Suomalaisen työn liitto on myöntänyt Kierrätyskeskukselle Yhteiskunnallinen yritys -merkin. 
Lisäksi Kierrätyskeskus on Työ- ja elinkeinoministeriön tunnustama Sosiaalinen yritys.

Kierrätyskeskuksen missiona on luoda mahdollisuuksia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellises-
ti kestäviin tekoihin.

Vuodessa jopa kolme miljoonaa tavaraa saa uuden omistajan Kierrätyskeskuksen kautta. Jos 
nämä tavarat olisi ostettu uutena, kiinteitä luonnonvaroja olisi kulutettu arviolta 26 000 tonnia 
enemmän.  Määrä vastaa 17 600 henkilöauton painoa, ja noin 600 keski vertosuomalaisen vuosit-
taista luonnonvarojen kulutusta.
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Muistettavaa
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori:vapaaehtoistyo@kierratyskeskus.fi
Yhteyshenkilösi:

Siiriintranetin tunnukset:

Muuta:

Muista, että Siiriintranetistä saat ajankohtaista tietoa!
Seuraa myös nettisivujamme ja fanita facebookissa: 
kierratyskeskus.fi/vapaaehtoiseksifacebook.com/kierratyskeskus

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

kierratyskeskus.fi


