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Kertomusvuosi on yhdistyksen 17. toimintavuosi
TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistys voi perustaa ja ylläpitää tuottamattoman kierrätyskeskuksen, joka tuottaa
uusiointipalveluja. Tehtävänään edistää kierrätyksen ja uusiokäyttötavaroiden kehitystä.
Toimii sosiaalisen ja muun kuntouttavan työllistämisen edistämiseksi kolmannella sektorilla.
Yhdistyksen palveluihin kuuluu myös ensiasuntojen kalustaminen ja vähävaraisten perheiden
avustaminen.
Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen
siihen osallisille.
YHDISTYKSEN ARVOT
Yhdistys on arvopohjaltaan tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja sitoutumaton. Käytännössä
tämä tarkoittaa meillä seuraavaa:
1. Ketään ei syrjitä etnisen taustan, uskonnon, ihon värin, seksuaalisen suuntautumisen
tai muun monimuotoisuuden perusteella.
2. Arvot näkyvät jokapäiväisessä työssä suhteessa työntekijöihin ja myymälän
asiakkaisiin.
3. Arvot näkyvät yhteistyökumppaneiden valinnassa niin, että pyrimme varmistamaan
mahdollisimman yhtenäisen arvopohjan.

TOIMINTA
Kierrätysmyllyn myymälä palvelee asiakkaita maanantaisin 10-18, tiistaista torstaihin 10-17,
perjantaisin 10-16. Kesäkauden lauantait olivat vuonna 2020 suljettuja. Myymälästä asiakas
voi hakea ideoita kodin sisustukseen ja kestävään kehitykseen. Hän voi halutessaan tuoda
käyttökelpoisia kodin tavaroita ja huonekaluja myymäläämme kierrätykseen. Huonekalut
joko myydään eteenpäin uusille omistajille tai käytetään yhteistyökumppaneiden tarpeisiin,
kuten asuntojen kalustuksiin ja vähävaraisten avustamisiin.
Kierrätysmyllyllä on oma kuljetuspalvelu. Asiakas voi varata kuljetuspalvelun noutamaan
kotoa tavaroita tai viemään myymälästä ostamiaan huonekaluja korvausta vastaan.
Kuljetusmaksu on Järvenpään alueella 20€ ja Järvenpään ulkopuolella kuljetusmaksu
vaihtelee matkan pituudesta riippuen 40-100€ välillä.

COVID-19 PANDEMIA
Vuosi 2020 oli Kierrätysmyllylle poikkeuksellinen. Koronasulun aikana työntekijöitä oli 6
henkilöä, ja tuona aikana 18.3.-31.5.2020 olimme alueen
ainoa paikka, joka otti kierrätystavaraa vastaan. Pidimme kirjanpitoa asiakasmääristä
päivittäin , ja kyseisenä aikavälinä palvelimme 3728 asiakasta. Asiakkaat asioivat meillä
suullisen kyselyn perusteella seuraavista syistä:
1. Olimme alueen ainoa tavaraa vastaanottava paikka .
2. Ihmiset muuttivat normaaliin tapaan, jolloin ylimääräistä tavaraa jäi lahjoitettavaksi
3. Ihmisten taloudellinen tilanne heikkeni pandemian vuoksi, jolloin asiointi

Kierrätysmyymälässä asioiminen tuli ajankohtaiseksi niillekin, jotka eivät aikaisemmin olleet
käyttäneet palveluitamme.

HENKILÖSTÖ
Palveluksessa oli vuonna 2020 kolme palkallista työntekijä sekä joukko vapaaehtoisia.
Lisäksi työllistimme seuraavilta instansseilta henkilöitä:
•

Keusote: Sosiaalisen kuntoutuksen kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä 22 henkilöä

•

Järvenpään kaupunki ja Tuusulan kunta: Työkokeilijoita 9 henkilöä

•

Edupoli, Careeria: Kieliharjoittelijoita 5 henkilöä

•

Ammattiopisto Spesia ja Verso: Työharjoittelijoita 6 henkilöä

•

Järvenpään kaupunki: Velvoitetyöllistettävät 2 henkilöä

•

Rikosseuraamuslaitos: 5 henkilöä

•

Muut työllistetyt yhteistyössä Järvenpään peruskoulut ja eläkevakuutus: 13 henkilöä
Yhteensä työllistimme 62 henkilöä vuoden 2020

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen Covic-19 pandemian kohdalla. 18.3.-31.5.2020 oli THL:N
ohjeistuksen mukaan sulku myös kuntouttavien, harjoittelijoiden ja muiden työntekijöiden
kohdalla. Tämä vaikutti jatkopolkuihin niin, että sopimuksia ei voitu uusia, ja jatkopolulle
siirtyminen vaikeutui.
Tiedossa olevien työntekijöiden jatkopolut olivat seuraavat:
•

Opiskelu 8 henkilöä

•

Työpaikka 4 henkilöä

•

Koronasulku 10 henkilöä

•

Kuntoutus 3 henkilöä

•

Eläke 2 henkilöä

•

Sopimus jatkuu 8 henkilöä

•

Jatkopolku ei tiedossa 25 henkilöä

Vuonna 2020 eteenpäinmenemisprosentti oli 83%

Yksilöllisen ohjaamisen periaatteisiin kuuluu päivittäisessä työssä seuraavat asiat:
•

Jokaisen työntekijän vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen

•

Jokaisen työntekijän haasteiden tunnistaminen ja niissä auttaminen

•

Päivittäin tapahtuva ohjaaminen erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa työyhteisössä

•

Tasa-arvoinen kohtelu riippumatta taustasta, kansalaisuudesta tai seksuaalisuudesta

•

Erilaisten tunteiden tunnistaminen ja niiden käsittely erilaisissa sosiaalisissa
tilanteissa

Henkilökuntaa on koulutettu vuonna 2020 , kouluttajina Marika Borg Namaste Oy.
Ohjaamistyötä tehdään päivittäin ja se on erittäin haastavaa ja henkilökuntaa sitovaa. Tähän
menee ajallisesti suurin osa työajasta. Ohjaamistyö on kuitenkin tärkein työmuoto, jonka
avulla henkilöiden etenemistodennäköisyys kasvaa.

YHTEISTYÖTAHOT
•

Järvenpään kaupunki

•

Tuusulan kunta

•

Keusote

•

Ammattiopisto Spesia

•

Careeria

•

Edupoli

•

Verve

•

Kiipula

•

Rikosseuraamuslaitos

Toimimme yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa yhteistyösopimuksella. Sopimuksen
mukaan olemme vuonna 2020 noutaneet ja varastoineet kaupungilta poistettuja huonekaluja.

Muita Kierrätysmyllyn yhteistyökumppaneita
•

Sini siivoustuote

•

Tuusulan maahanmuutto

•

Pekka Halosen- Akatemia

•

Suomalaisen työn liitto

•

Järvenpään lukio

•

Ainola, Järvenpää

•

Teatteri Sisar

•

Keski-Uudenmaan musiikkiopisto

•

Keuda Järvenpää

•

Järvenpään Taideseura

•

Järvenpään seurakunta

•

Siskot ja Simot

•

Kukkakauppa Pitkänen ja Järvenpään kukkatalo

•

Zodiak Finland

•

Anytime

•

Tuusulan Ohjaamo

AVUSTUSTOIMINTA
Lahjoitetut tavarat vuonna 2020
•

Jampankaaren palvelupiha : tuoli

•

Etäkouluprojektiin 11-vuotiaalle : patja

•

13-vuotiaalle nuorelle kioskikärrytoimintaan: pyörän rengas

•

Coopperinkulman eläkelläisille bingotoimintaan: erilaisia bingopalkintoja

•

Järvenpään sotaveteraaneille: Sotaveteraanien muistolaatta

•

Kotinsa menettäneelle nuorelle: Astiapaketti

•

Avustustoimintaa tekevälle vapaaehtoiselle: irtojalkoja sänkyjen rakentamiseen

•

Palvelutaloon varattomalle miehelle: termoskannu

•

Kukkopillin päiväkoti: askartelutarvikkeita

YHTEISKUNNALLINEN YRITYS-MERKKI
Yhdistykselle myönnettiin Yhteiskunnallinen Yritys-merkki 6.2.2019. Yhteiskunnallinen
Yritys -merkki kertoo, että yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja voitosta
suurin osa kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvään. Yhteiskunnalliset yritykset toimivat
vastuullisesti ja kantavat yhteiskunnallista vastuuta. Yritykset harjoittavat kestävää pitkän
tähtäimen liiketoimintaa ja käyttävät voitosta vähintään puolet toimintansa kehittämiseen tai
lahjoittavat sen määrittämäänsä hyvään tarkoitukseen. Merkin voi saada käyttöönsä yritys,
joka on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Yhteiskunnallinen
Yritys -merkin myöntää hakemusten perusteella puolueettomista asiantuntijoista koostuva
toimikunta. Merkki myönnetään pääsääntöisesti kolmeksi vuodeksi kerrallaan, mutta
toimikunta voi myöntää merkin myös lyhyemmäksi ajaksi. Merkin käyttöoikeuteen
vaadittavat tiedot tarkistetaan yrityksiltä vuosittain.

TOIMINANNAN SEURANTA
Vuonna 2020 toteutimme erilaisia asiakastyytyväisyyskyselyitä, jossa keräsimme asiakkailta
palautetta toiminnastamme. Tuloksen luettavissa (Liite 1. ja 2. )

KALUSTO JA TILAT
Kierrätysmyllyn myymälä toimi vuonna 2020 osoitteessa Wärtsilänkatu 4. Pinta-ala
toimitilassa on 580m2. Tämän lisäksi käytössämme on umpikorilla varustettu kuorma-auto
Iveco KAI-480.

OHEISTOIMINTA JA VIERAILUT
Vuoden 2020 oheistoiminta jäi Covid-19 pandemian takia vähäiseksi. Ehdimme ottamaan
vastaan yhden päiväkotiryhmän ja järjestämään huutokaupan. 18.3.2020 alkaneet
sulkutoimenpiteet rajoittivat kaiken oheistoiminnan vuoden loppuun saakka.
•

30.1.2020 Päiväkoti Kulma ja Männynkävyt vierailu 6 lasta, 3 aikuista

•

1.2.2020 Helmikuun Himmeä Huutis ( Huutokauppa)

ASIKKAILTA KUULTUA
Kierrätysmylly on suurella sydämellä töitä tekevä pieni yksikkö. Meille tärkeintä ovat
asiakkaat ja työllistämistoimenpiteissä olevat henkilöt. Alla muutama suora lainaus heiltä.

” Kierrätysmylly tekee tärkeää työtä ja kannustaa hankkimaan tavaroita
kierrätettynä. Myymälä on siisti ja houkutteleva, siellä on helppoa ja
terveysturvallista kierrellä myös korona-aikaan. Valikoima on laaja ja
asiakaspalvelu erittäin ystävällistä. Hyvät Facebook-sivut ja ajankohtaista
tiedottamista esim. aukioloista ja tarjouksista. ”

”Aivan ehdoton ja pakollinen yhteiskunnallinen palvelu!”

”Erittäin tärkeä paikka! Tästä on helppoa opettaa kierrätystä myös perheen
pienimmille. Siisteydestä iso plussa!! Plus tavara laadukasta ja puhdasta - sitä
puhtautta kannattaa mainostaa moni olettaa tavaroiden olevan likaisia
kierrätys paikoissa. Tämä paikka on meidän arjen pelastus!”

Liite 1. Vaikuttavuuskysely asiakkaille
Liite 2. Vaikuttavuuskysely työntekijöille

