
Kädet mullassa, 
jalat tatamilla

- Tekemisen ilosta



Kaikki materiaalimme löydät osoitteesta

 www.kierratyskeskus.fi/vety/julkaisut
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VETY-hanke toteutettiin 1.2.2012–31.5.2014.  
Hanke sai rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta,  
kansallisena rahoittajana toimi Uudenmaan liitto.



Tämä opas kertoo vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista. Pääosassa 
ovat vapaaehtoiset itse. 

Julkaisu on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 
Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä -hanketta (VETY). 

VETY-hankkeessa kehitimme vapaaehtoistoiminnan hyviä käytäntöjä 
ja jaoimme saatuja kokemuksia muidenkin käyttöön. Selvitimme myös 
vapaaehtoistoimintaan liittyvää lainsäädäntöä sekä tuotimme koulu-
tusmateriaalia vapaaehtoistoiminnan kehittäjille. Työn tuloksista sekä 
vapaaehtoistoimintaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista tiedotettiin 
ahkerasti medialle sekä kerrottiin hankkeen nettisivuilla ja erillisissä 
julkaisuissa. 

Isossa organisaatiossa vapaaehtoistoiminta voi vaatia paljonkin orga-
nisointia ja suunnittelua. Toisaalta vapaaehtoistoiminta voi olla täysin 
omaehtoista, vaikka yhden ihmisen spontaani teko, joka lähtee halusta 
parantaa maailmaa. 

Nähtyäni VETY-hankkeen aikana monenlaista vapaaehtoistoimintaa, olen 
hämmästynyt siitä, kuinka paljon hienoja asioita vapaaehtoiset tekevät. Ta-
kaan, että sinäkin tulet hyvälle tuulelle luettuasi nämä vapaaehtoistarinat!

Jenni Sademies
VETY-hankkeen projektipäällikkö

Hyvät voimat 
kiertämään!
Oletko joskus valmentanut urheilunuoria, osallistunut 
asukasyhdistyksen talkoisiin tai leiponut myyjäisiin?  
Et ole ainoa, sillä lähes jokainen suomalainen on  
joskus tehnyt vapaaehtoistyötä. 
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Matokomposti on laiskan harrastus. 
Johanna Hiltunen hankki matokom-
postin saadakseen kotiinsa pieniä 
lemmikkejä ja vähentääkseen reissuja 
taloyhtiön biojäteastialle. 

Ympäristötieteitä opiskeleva Johanna 
Hiltunen osallistui Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskuksen koulutukseen, jossa 
kerrottiin kompostilieroista ja matokom-
postoinnista. Kierrätyskeskus lahjoitti 
Johannalle lieroja ja kompostiksi sopivan 
astian. Samalla Johanna sitoutui luovutta-
maan matoja Kierrätyskeskukselle eteen-
päin jaettaviksi.

Johannan kotona madot asustavat 
työpöydän alla pimennetyssä laatikossa. 
Hän tarjoaa madoille ruoaksi vihannesten 
ja hedelmien kuoria sekä kahvin ja teen 
poroja kerran viikossa. Madot jalostavat 
biojätteet ravinteikkaaksi komposti-
mullaksi, joka sopii esimerkiksi kasvien 
lannoitukseen.

”Kun saan vieraita, minulta kysellään 
innostuneesti madoista”, Johanna kuvailee 
erikoisesta harrastuksestaan saamaansa 
palautetta.

Kompostiliero 
– hyödyllinen lemmikki

”Jätteet 
mullaksi!”
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Mitä vapaaehtoistyö on?
• Vapaaehtoistyötä ei tehdä 

taloudellista korvausta vastaan, 
eli siitä ei makseta.

• Sitä tehdään omasta vapaasta 
tahdosta.

• Sitä tehdään yksilön, yhteisön 
tai ympäristön hyväksi.

• Se on kaikille avointa.
• Vapaaehtoistyö voi olla kerta-

luontoista tai siihen voi sitoutua 
pidemmäksi aikaa.

• Vapaaehtoistyön voi lopettaa 
milloin haluaa.

• Vapaaehtoinen ei korvaa  
ammattilaista.
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Vaikuttamistyötä 
asukasyhdistyksessä
Kalevi Sinisalo soittaa ja laulaa 
asukasyhdistyksen kuorossa ja 
orkestereissa, mutta ajaa myös 
asukkaiden asiaa.

Tampereen Hervannan asukasyhdistys 
Hervantalaiset ry järjestää kaupunkilaisil-
le vapaa-ajantoimintaa, mutta pyrkii myös 
vaikuttamaan päätöksentekoon. Puheen-
johtaja Kalevi Sinisalo on ollut mukana 
muun muassa vaikuttamassa Pohjois-Her-
vannan kaavoitukseen. 

”Uimarannan läheisyyteen kauniiseen 
vanhaan metsään haluttiin rakentaa tor-
nitaloja. Ehdotimme talojen sijoittamista 
joutomaalle Tieteenkadun varteen, ja näin 
lopulta tehtiinkin”, Kalevi kuvailee onnis-
tunutta urakkaa.

Pienen ihmisen asialla
Kalevi lähti mukaan toimintaan, koska 
halusi vaikuttaa kanssaihmistensä asi-

oihin. ”Asukastoiminta kehittää yhtei-
söllisyyttä ja yhteishenkeä. Tätä kautta 
ihmiset pulttautuvat siihen ympäristöön, 
jossa elävät, ja tuntevat sen omaksensa”, 
hän kertoo. 

”Toiminnassamme pyritään huomioi-
maan marginaaliryhmiä, jotka jäävät ylei-
sessä jyräyksessä sivuun”, Kalevi korostaa. 
Hervantalaiset onkin järjestänyt pyörä-
tuolitansseja sekä tukenut päihdetyötä 
auttamalla paikallisen päiväkeskuksen ja 
asuntolan perustamisessa. Kalevi kuvailee-
kin olevansa pienen ihmisen asialla. ”Köy-
hemmänkin ihmisen elämän on oltava 
merkityksellistä päättäjien silmissä”, hän 
painottaa.
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”Köyhänkin elämän on  oltava merki-tyksellistä.”
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• Muiden auttamisesta  

saat hyvän mielen.
• Saat mukavaa vaihtelua arkeen 

ja mielekästä tekemistä.

• Tutustut uusiin ihmisiin.

• Opit paljon uusia asioita.

• Itseluottamus kasvaa.

• Vapaaehtoistyö voi olla polku 

uuteen työhön tai ammattiin.

Miksi lähteä  
vapaaehtoi-
seksi?

Tiesitkö, 
että vapaaehtoistoiminnan järjestäjä monesti 
korvaa vapaaehtoistyöstä aiheutuvia kuluja, 
kuten matkat, ateriat tai puhelinkustannukset? 
Monet yhdistykset, järjestöt ja yritykset myös 
vakuuttavat vapaaehtoisensa tapaturmien 
varalta. 
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Piristystä  
ja iloa  
arkeen!

Vapaaehtoistyön  
pelisäännöt

Jotta vapaaehtoistyö sujuisi  
hyvin, kannattaa vapaaeh-
toistyön järjestäjän kanssa 
keskustella omista toiveista 
sekä sopia yhteisistä peli-
säännöistä. 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskukses-
sa jokaisen uuden vapaaehtoisen kanssa 
keskustellaan niin vapaaehtoistyön yleisis-
tä periaatteista, kuten palkattomuudesta 
ja luottamuksellisuudesta, kuin yhteisön 
arvoista ja käytännön toimintaohjeistakin. 
Yhteiset pelisäännöt koskevat kaikkea va-
paaehtoistoimintaa ja auttavat ehkäisemään 
väärinymmärryksiä.

Kierrätyskeskuksen vapaaehtoiset valmis-tivat kierrätysmateriaaleista tarvikkeita kestävämpään jouluaskarteluun.
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Intohimona 
linnut

Lintuharrastaja Mikko Honkiniemi sai rengastus-
luvan heti 18 vuotta täytettyään, ja siitä asti kaikki 
vapaa-aika on mennyt lintujen parissa. ”Onneksi 
puolisokin rengastaa”, Mikko toteaa aikaa vievästä 
harrastuksestaan.

Linnut vievät miestä ympäri vuoden: kesällä kes-
kitytään itse rengastamiseen, syksyllä putsataan pöl-
lönpönttöjä ja talvella valmistetaan uusia pönttöjä 
sekä tekopesiä, jotka kuljetetaan sopiville paikoille. 

Haastava harrastus
Rengastajan on ensin opeteltava työtä käytännössä 
jonkun kokeneemman kanssa ja läpäistävä rengastus-
tentti. Luonnontieteellinen keskusmuseo kokoaa ken-
tältä tulevan tiedon ja hyödyntää sitä tutkimuksessa. 

Mikko on itse eniten innostunut petolinnuista 
ykköslajina mehiläishaukka. ”Vaatii tämä myös aika-
moista hulluutta ja jopa tyhmyyttä kiipeillä puihin ja 
löytää itsensä kummallisista paikoista kummallisiin 
aikoihin”, Mikko vitsailee.

Lintujen ehdoilla siis toimitaan, mutta rengastajaa 
se ei haittaa. ”Tämä on minulle enemmän elämänta-
pa kuin harrastus. Näiden mukaan eletään ja men-
nään”, Mikko selittää. 

Mikko Honkiniemi kiipeää tottuneesti  
yli kymmenen metrin korkeuteen 
tuuheaan kuuseen. Retki ei ole turha, 
sillä mehiläishaukan pesässä odottaa 
kaksi pientä poikasta.
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”Syksyllä  putsataan  pöllönpönttöjä ja talvella valmistetaan uusia.”

11



12



Helsinkiläisen Pakilakodin asukkaat oli-
vat toivoneet pääsevänsä joskus ravinto-
laan syömään. Toiveisiin vastattiin, kun 
Suomen SBS Discovery Median vapaa-
ehtoiset perustivat päiväksi ravintolan 
vanhainkotiin. Pöydille katettiin valkoi-
set liinat ja kukkia, osa vapaaehtoisista 
soitti musiikkia, osa toimi tarjoilijoina 
ja hovimestareina. 

Pakilakodin ravintola oli osa yrityk-
sen kansainvälistä Impact Day -tempa-
usta. Suomessa mediayhtiön työntekijät 
ahkeroivat palvelutalojen lisäksi muun 
muassa Nuuksion kansallispuistossa 
tulokaslaji komealupiinia kitkien. ”Väki 
lähti mukaan innolla. Näin voimme 
pienellä panoksella saada paljon aikaan 
ruohonjuuritasolla”, ohjelmatiedottaja 
Jenni Kokkonen kuvailee.

Mediatalon kokemuksen mukaan 
halukkaita yhteistyökumppaneita oli 
helppo löytää ja tapahtuman järjestelyt 
sujuivat hienosti. ”Rohkaisuna kaikille: 
vapaaehtoistempausta ei ole hankala 
järjestää, jos työntekijät ovat haluk-
kaita lähtemään mukaan”, Kokkonen 
kannustaa. 

Helping Hands 
– vapaaehtoiseksi  
työporukalla

Myös yritykset ja oppi-
laitokset voivat tehdä 
vapaaehtoistyötä.  
Helping hands –toiminta 
tarkoittaa sitä, että 
yrityksen henkilökunta 
 tekee vapaaehtoistyötä 
jonkin yleishyödyllisen 
asian hyväksi. 
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Kieltä ja 
kulttuuria  
urheiluseurassa 

Hamed Shafae saapui Suomeen turva-
paikanhakijana Afganistanista 20 vuotta 
sitten. Helsingissä häntä pyydettiin 
opettamaan taijita ja kungfua. ”Seuras-
samme on nykyään useita vapaaehtoisia 
valmentajia. Ajattelemme kaikki samoin 
urheilusta: haluamme pitää toiminnan 
vapaaehtoisena, jotta mahdollisimman 
monella olisi mahdollisuus päästä 
mukaan. Uskomme, että urheilun avulla 
voi myös tukea vähemmistöryhmiin 
kuuluvia”, Hamed kertoo.

Urheileva aktivisti
Valmentajalle itselleen urheilu tarjosi 
väylän oppia kieltä ja sopeutua uuteen 

kulttuuriin. ”Aluksi puhuin 
oppilaille vain englantia, 

mutta kun kaikki eivät 
ymmärtäneet sitä, 

piti minun vaihtaa 
suomeen. Oppi-

laani auttoivat korjaamalla kielivirhei-
täni”, Hamed muistelee. Hän kertoo 
myös saaneensa hyviä ystäviä urheilun 
kautta.

Urheiluvalmennuksen lisäksi Hamed 
on toiminut ihmisoikeusaktivistina 
niin Afganistanissa kuin Suomessakin. 
Aktivisteja ei katsottu hyvällä 90-luvun 
Afganistanissa, joten hänen oli pakko 
paeta kotimaastaan. 

Jaksamisesta 
huolehdittava
Hamed kertoo itse olevansa vapaaehtois-
työssä mukana sydämestään: ”Vapaaeh-
toistoiminta tuntuu hyvältä.” Siksi hän 
suositteleekin sitä kaikille, joilla on ai-
kaa, motivaatiota ja halua olla mukana. 
Aktiivisia vapaaehtoisia Hamed kehottaa 
myös huolehtimaan omista rajoista ja 
jaksamisestaan. ”Vapaaehtoinen ei ole 
yksin pelastamassa maailmaa.” 

Hamed Shafae oppi suomen kielen ja 
löysi paikkansa uudessa kotimaassa 
urheilun kautta. Nyt hän auttaa muita 
tekemään samoin urheiluvalmentajana  
ja ihmisoikeusaktivistina.
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Tiesitkö? 
Vapaaehtoistyön voi sisällyttää osaksi henkilökohtaista kotou-tumissuunnitelmaa. Kotoutumis-suunnitelmassa sovitaan alle kolme vuotta sitten Suomeen tulleen maahanmuuttajan koulutuksesta ja muusta kotoutumista edistävästä 

toiminnasta. 
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Vertaisesta kaveri
Sami Helle toivoisi kehitysvam-
maistenkin olevan aktiivisesti 
mukana politiikassa ja tuntevan 
omat oikeutensa. Hän on itse ollut 
aktiivinen Keskusta-puolueessa jo 
kahdeksan vuotta.

Sami Helle toimii kokemusasiantuntijana 
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n Vek-
kari-projektissa. Hankkeen tavoite on, että 
kehitysvammaiset itse järjestäisivät toimin-
taa samoista asioista kiinnostuneille toisille 
kehitysvammaisille. ”Kun kuulin Vekkari-
projektista, ajattelin heti, että politiikkaryh-
mä täytyy perustaa”, Sami muistelee.

Nyt Sami vetää ystävänsä Seppo Rapel-
lin kanssa politiikkaryhmää, jonka jäsenet 
itse määrittelevät, mistä tapaamisissa 
puhutaan. ”Ilman meitä tämä projekti ei 
pyörisi”, hän kertoo kokemusasiantunti-
joiden roolista.

Väylä vapaaehtoiseksi
Samin mukaan vapaaehtoistyö edellyttää 
intohimoa ja rakkautta siihen, mistä pu-
huu ja mitä tekee. ”Vapaaehtoisuus lähtee 
itsestä, ei kenestäkään muusta. Ei kenel-
lekään tuoda lautasella, tulisitko vapaaeh-
toiseksi”, hän kuvailee. 

Samille itselleen vapaaehtoisuus on antanut 
paljon: ystäviä, kokemuksia, kaikkea ihanaa 
uutta. ”On mielekästä saada olla samanhenkis-
ten ihmisten kanssa”, hän lisää.

Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille Sami 
antaa selkeät ohjeet: 

• Mieti, mikä alue kiinnostaa ja mitä tykkäät tehdä.
• Ota yhteyttä kiinnostavaan yhdistykseen tai vastaa-

vaan ja kysy tarkemmin, mitä he tekevät.
• Mieti, mitkä omat arvosi ovat ja mitä  

vapaaehtoistyö sinulta vaatii.
• Kysy, miten voisit ryhtyä  

vapaaehtoiseksi.
• Mene mukaan johonkin tilaisuu-

teen ja tutustu ihmisiin.
• Pyydä lista mahdollisista vapaa-

ehtoistehtävistä.

Poliittisen aktivismin li-
säksi Sami soittaa myös 
bassoa punk-bändissä 
nimeltä Pertti Kurikan 
nimipäivät. ”Poli-
tiikka rentouttaa, 
että jaksan teh-
dä musaa”, 
hän kuittaa.
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”Ilman meitä 
tämä projekti  

ei pyörisi.”
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Apuopena 
Lennu-kerhossa
Vasta biologiksi valmistunut Tiina Salminen 
lähti Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 
vapaaehtoiseksi, kun hänelle tuli sellainen 
olo, että ”jotain pitäisi tehdä”. 
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Miten lähden liikkeelle?
Vapaaehtoistyön mahdollisuudet ovat rajat-
tomat! Mieti aluksi, minkälaisesta tekemisestä 
pidät, ja mille asialle haluat omistautua. Voit 
olla yhteydessä suoraan sinua kiinnostavaan 
järjestöön tai etsiä sopivaa tekemistä oman 
alueesi paikallisverkoston kautta. 

• www.kansalaisareena.fi/paikalliset
• www.toimintasuomi.fi/vapaaehtoistoiminta

Tiina Salminen avusti kesäisen viikon Len-
nu Liito-orava -ympäristöleirillä Strömbergin 
asukaspuistossa. Lennu-leireillä ja -kerhoissa 
käsitellään lasten kanssa ympäristöasioita 
erilaisten toiminnallisten tehtävien ja leikki-
en avulla.

Biologian lisäksi Tiina on opiskellut myös 
kasvatustieteitä. ”Toivon saavani ideoita ja 
kokemusta kokeneilta kasvattajilta. Jos vielä 
itse pääsisi kerhon vetäjäksi”, hän kuvailee 
odotuksiaan leirin suhteen. 

”On todella piristävää katsella innostu-
neita lapsia”, Tiina kertoo kokemuksestaan. 
”Lasten kanssa toimiminen antaa mahdolli-
suuden vaikuttaa muuallakin kuin omassa 
elämässä, kasvattaa uusi sukupolvi”, hän 
toteaa.
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Työtön vapaaehtoisena• Monet työttömät ovat aktiivi-sesti mukana vapaaehtoistoi-minnassa. Vapaaehtoistyössä opit uusia asioita ja voit saada työllistymisesi kan-nalta hyödyllistä kokemusta. Vapaaehtoistyö onkin työky-kyä ylläpitävää ja parantavaa toimintaa.

• Vapaaehtoistoiminta ei saa olla este työpaikan vastaan-ottamiselle. Jos olet työtön työnhakija, kannattaa keskus-tella vapaaehtoistyöstä TE-toimistossa etukäteen, ettei vapaaehtoistoiminta varmasti estä sinua saamasta työttö-myyskorvausta.  

Vapaaehtoistyötä  
päivätyön  
ohessa

Laura Mattila on harrastanut käsitöitä ja askar-
telua jo pitkään. Saatuaan opintonsa päätökseen 
häneltä löytyi yhtäkkiä aikaa myös vapaaehtois-
työlle. ”Työni takia en voi osallistua päiväsaikaan 
järjestettäviin työpajoihin ja muuhun toimin-
taan, joten joustavuus on vapaaehtoistyössäkin 
tärkeää”,  Laura kertoo. 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskukselta löytyi 
sopivaa tekemistä myös kiireiselle Lauralle. Hän 
työstää nukketeatterilavasteita Ympäristökoulu 
Polun kouluvierailuja varten. ”Homma on jousta-
vaa, ja sitä voi tehdä omien aikataulujen mukaan”, 
Laura kommentoi tyytyväisenä.

Kierrätyskeskuksen toiminnassa yhdistyvät Lau-
ran kannalta kaksi tärkeää asiaa: ympäristöasiat ja 
käsityöt. ”Vapaaehtoistyössä olen päässyt tutustu-
maan uusiin ihmisiin ja tekemään kivoja juttuja”, 
hän kertoo kokemuksistaan.

Vapaaehtoistyön ei tarvitse vält-
tämättä olla sidottua aikaan eikä 
paikkaan. ”Etävapaaehtoisena” 
voit osallistua vapaaehtoistoimin-
taan missä ja milloin sinulle sopii.
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Ympäristökoulu Polun nukketeatterissa Ville varis ja Lennu liito-orava kertovat lapsille ympäristöasioista.
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Onko sinulla  
asiantuntemusta, 

jota haluaisit käyttää 
vapaaehtoistyössä? 

 
Myös Suomessa kansalais- 

järjestöillä ja yleishyödyllisillä  
yhteisöillä on pulaa erityisalojen 

asiantuntemuksesta. 

Lahjoita 

asiantuntemustasi!

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuk-
sessa vapaaehtoiset muun muassa 
opettavat työntekijöille englantia.
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Esimerkkiä Eestistä
Eestiläinen Good Deed Foundation on 

säätiö, joka tukee kansalaisjärjestöjä 

sekä aloittelevia sosiaalisia yrityksiä 

välittämällä asiantuntija-apua uuden 

yrityksen tai hankkeen perustamiseen. 

Vapaaehtoiset voivat tarjota apuaan 

esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman 

tai markkinoinnin kehittämisessä. 

Riitta ompeli Kierrätyskeskukselle liito-oravanukkeja ympäristökoulun käyttöön.
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”Viisaat ei 
roskaa, ja muilta  
se on kielletty”

Säällä kuin säällä, kesällä ja talvella, it-
seään Roskajengiksi tituleeraavat Kaija 
ja Ilkka Erkkilä lähtevät Tampereen 
keskustan kaduille roskasäkkeineen ja 
poimintapihteineen.

”Ensimmäinen syy roskaamiseen 
on ihmisten asennevamma, toinen on 
yleinen piittaamattomuus ja välinpitä-
mättömyys”, Ilkka kuvailee roskaami-
sen taustoja. ”Tyypillistä roskaajaa ei 
olekaan, vaan roskaajia löytyy kaikista 
yhteiskuntaluokista ikään tai sukupuo-
leen katsomatta”, hän tarkentaa.

Palkinto 
vapaaehtoistyöstä
Eläkkeelle jääneet Erkkilät havahtuivat 
roskien määrään muutettuaan Tampe-
reen Ratinaan syksyllä 2011. ”Näkymä 
viereiselle tiealueelle oli pelkkää ros-

Kaija ja Ilkka Erkkilä ovat keränneet Tampereen 
keskustasta satojatuhansia tupakantumppeja 
sekä säkeittäin muuta roskaa. Häiritsevien roska-
kasojen lisäksi heidät saa liikkeelle rakkaus omaa 
kotikaupunkia ja lähiympäristöä kohtaan.

kaa, moskaa, yhtä roskamattoa. Sitten 
me huomasimme, että näitähän on joka 
puolella keskustaa”, Ilkka muistelee. 
”Vaan eipä me alussa tiedetty, mihin 
tämä vielä johtaa.” 

Tampereen kaupunki kukitti esimer-
killiset kaupunkilaiset Flooran päivänä 
2013, mutta itsenäisesti kaduille läh-
teneet Erkkilät tekevät työtään täysin 
vapaaehtoispohjalta. Kanssaihmisten 
positiivinen palaute auttaa jaksamaan. 
”Ja nykyään kaupungilla liikkuessa ros-
kat vaan osuvat silmään,” Kaija peruste-
lee urakointia. 

Kaupungilla liikkuessaan Ilkka 
kannustaa muitakin huolehtimaan 
omat roskansa paikoilleen. Ohi kulkeva 
tupakoitsija saa ripein askelin kulkeval-
ta mieheltä muistutuksen kaupungin 
uusista jäteasioista.

Tempaise itse! 
Vapaaehtoistyö ei 
välttämättä tarvitse 
tuekseen raskasta 
organisaatiota. Kuka 
tahansa voi toimia 
yhdessä tai yksin 
tärkeän asian hyväk-
si. Kerää porukka 
kasaan ja tempai-
se yhteisen asian 
 puolesta! 
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Yhdistysten, järjestöjen ja kuntien 
lisäksi myös yleishyödyllisissä yri-
tyksissä tehdään vapaaehtoistyötä. 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskes-
kuskin on yleishyödyllinen  
yritys, joka tarjoaa monenlaisia  
vapaaehtoistehtäviä. 

Vapaaehtoiseksi  
Pääkaupunki seudun 
Kierrätys keskukseen

Haluatko tehdä käytännönläheisiä vapaaeh-
toishommia, jotka todella edistävät tavaroiden 
uudelleenkäyttöä? Oletko luova ja näppärä kä-
sistäsi? Korjaatko mielelläsi tai keksit vanhasta 
uutta? Oletko kielitaitoinen tai opetat mielellä-
si? Kiinnostaako ympäristökasvatus? Kiehtooko 
kompostointi ja lierojen salainen elämä?

Kierrätyskeskukselle voit tulla vapaaehtoiseksi 
myös ilman aiempaa kokemusta. Haemme sään-
nöllisesti joukkoomme uusia vapaaehtoisia. 
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Vapaaehtoiseksi  
Pääkaupunki seudun 
Kierrätys keskukseen

Tehtävistä löydät tietoa osoitteesta 

www.kierratyskeskus.fi/vapaaehtoiseksi

Takakannen sitaatit on koottu tätä julkaisua varten tehdyistä haastatteluista.



”Tämä vaatii 
aikamoista 
hulluutta.”

”Vapaaehtois-

toiminta 

tuntuu 

  hyvältä.”

”Ihminen on 
sosiaalinen 

olento.”


