
Torstai 24.5.2012 klo 9.00 – 15.45
Hämeen ammattikorkeakoulu, Wahreninkatu 11 (Kehräämö), 30100 Forssa, 3.krs.

Poistotekstiilit 2012 -tapahtuman tarkoituksena on koota yhteen eri toimijoita ja näkökulmia siihen, miten poistotekstiilit 
halutaan tulevaisuudessa arvottaa. Asiaan pureudutaan mm. ympäristön, yhteiskunnallisen edun ja yrittäjyyden poh-
jalta. Päivän anti koostuu asiantuntijapaneelista ja workshop-ryhmissä ideoimisesta. Näiden kautta avataan näköaloja 
poistotekstiilien tehokkaampaan hyödyntämiseen tulevaisuudessa. Pyritään  löytämään konkreettisia toimenpiteitä ja 
ottamaan askelia uusien toimintamallien edistämiseksi.

Ohjelma

9.00   Aamukahvi

9.30   Poistotekstiilit-tapahtuman avaus 
   Heikki Ruohomaa, Forssan aluejohtaja, HAMK 
   Helena Hinkkala, projektityöntekijä, VIHI-projekti HAMK & puheenjohtaja, Suomen poistotekstiilit ry  

9.40   Muistoja Kutomolta 1979-2009 
   Maria Vanha-Similä, tutkija, Forssan Museo

9.50   Ympäristöministeriön puheenvuoro 
   Sirje Stèn, ylitarkastaja, Ympäristönsuojeluosasto

10.05   Asiantuntija-areena “Suomen poistotekstiilien tulevaisuus”

12.00   Lounastauko 

  12.00-12.30 Median tiedotustilaisuus

13.15   Workshop-työskentely 
   Ryhmät:   1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierron kehittäminen ja jätehuolto 
    2. Poistotekstiilimateriaalin mahdollisuudet ja materiaalipankki 
    3. Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja liiketoiminta 

14.15   Iltapäiväkahvi, virvokkeita

14.45   Workshop-tuotosten purku ja yhteenveto

   Loppupuheenvuoro Anne-Mari Järvenpää, projektipäällikkö, VIHI-projekti HAMK

15.45   Tilaisuuden päätös

Tilaisuuden juontaa aluekehityspäällikkö Hannu-Heikki Saarinen, Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy.

Tervetuloa - nostetaan yhdessä poistotekstiilien tarjoamia mahdollisuuksia julkisuuteen! 

Tiedustelut: 
Ilmoittautumiset 21.5.2012 mennessä: www.hamk.fi/vihi tai tapahtumasihteeri Tiina Björkskog, tiina.bjorkskog@hamk.fi, p. 040 769 0900.
Tilaisuuden sisältöä koskevat tiedustelut: Helena Hinkkala, kuisma72@gmail.com, p.040 589 9300.
Median yhteyshenkilö: Satu Suoranta, satu.suoranta@hamk.fi, p. 050 5745236 (15.-21.5.2012 yhteyshenkilönä Tiina Björkskog, p. 040 
769 0900) Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.  
Tilaisuuden järjestää VIHI –Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen -projekti, 
jonka rahoittajana ovat Euroopan aluekehitysrahasto, Hämeen liitto, Forssan seudun kunnat ja HAMK.  

Poistotekstiilit 2012
Näkökulmia ja mahdollisuuksia tulevaisuuteen



Kristiina Aalto, Kuluttajatutkimuskeskus
Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Kristiina Aalto on käsitellyt lu-
kuisissa tutkimusprojekteissa ja julkaisuissa kotitalouspalveluja, ajankäyt-
töä sekä eri kotitaloustyyppien kulutusta. Hän on tutkinut myös tekstiilien 
hoitokäytäntöjä ja kuluttajien mahdollisuuksia edistää ympäristömyötäi-
syyttä tekstiilien käytössä.
www.kuluttajatutkimuskeskus.fi

Tuuli Ahonen, Hämeen ammattikorkeakoulu
Tuuli Ahonen valmistuu kesällä 2012 Hämeen ammattikorkeakoulusta 
Kestävän kehityksen koulutusohjelmasta ympäristösuunnittelijaksi. Aho-
nen käsitteli opinnäytetyössään poistotekstiilejä.

Kirsi Alanen, Finlayson Oy
Finlayson Oy suunnittelee ja valmistaa Finlayson-sisustustekstiile-
jä koteihin ja julkisiin tiloihin sekä Familon-tyynyjä, -peitteitä, -sän-
kyjä ja -patjoja. Kirsi Alanen työskentelee Finlaysonilla logistiikka- 
johtajana. www.finlayson.fi

Mirja Andersson, Suomen poistotekstiilit ry
Mirja Andersson toimii rahastonhoitajana uudessa yhdistyksessä, jonka 
tavoitteena on edistää poistotekstiilien materiaalinkiertoa ja hyötykäyt-
töä sekä tekstiilijätemäärien vähentämistä Suomessa.
www.poistotekstiilit.fi

Jouni Heinonen, Hämeen Mokia ry
Hämeen Mokia ry on 1998 perustettu kristillinen yhdistys, jonka tar-
koituksena on auttaa ihmisiä löytämään paikkansa elämässä erilaisten 
toimintojen keskellä. Toimintaan kuuluu mm. vaatekeräystä. Jouni Hei-
nonen on yhdistyksen toiminnanjohtaja. www.mokia.fi

Usko Hintikka, EkoCenter JykaTuote
EkoCenter JykaTuote on Jyväskylän Katulähetys ry:n kierrätys- ja 
työllistämisyksikkö, jossa käsitellään jyvässeudun poistotekstii-
lejä yli 250 000 kiloa vuosittain. Usko Hintikka toimii kierrätys- ja 
työllistämisyksikkö EkoCenterin yksikön johtajana. www.jklkl.fi

Hannele Kaapu, Punainen Risti Kontti
Punaisen Ristin Kontti-kierrätystavarataloissa myydään hyväkuntoista 
lahjoituksena saatua tavaraa ja tuetaan samalla Punaisen Ristin avus-
tustyötä Suomessa ja maailmalla. Hannele Kaapu toimii Kontti-ketju-
hallinnossa tuoteassistenttina. www.redcross.fi

Pasi Kaskinen, LHJ Group
LHJ Group on monipuolinen ympäristöalan osaaja. Konserni on hyö-
dyntänyt edistyksellistä ympäristöteknologiaa useissa käsittelyproses-
seissa ensimmäisten joukossa. Pasi Kaskinen on yrityksen viestintäpääl-
likkö. www.lhjgroup.fi

Juha-Matti Kykkänen, Fida International ry
Fida lähetystoreilla myytävien käytettyjen vaatteiden ja tavaroiden tuotto 
käytetään Fida Internationalin tekemään avustustyöhön yli 40 maassa. 
Ketjupäällikkö Juha-Matti Kykkänen vastaa Fidan operatiivisesta toimin-
nasta, markkinoinnin johtamisesta ja pääkaupunkiseudun ulkopuolisista 
Fida lähetystoreista. www.fida.info

Janne Lemmettinen, 
Suomen Yhteiskunnallisten Yrittäjien yhdistys ry
Janne Lemmettinen toimii puheenjohtajana Suomen Yhteiskunnallisten 
Yrittäjien yhdistys ry:ssä, joka on yhteiskunnallisten yrittäjien ja siitä kiin-
nostuneiden oma verkosto ja mahdollistaja. www.syy.fi

Riitta Lempiäinen, Motiva Oy
Motiva Oy tuottaa energian ja materiaalien kestävään käyttöön liittyviä 
palveluja monipuolisesti julkisen hallinnon, yritysten ja yhteisöjen sekä 
kuluttajien tarpeisiin. Riitta Lempiäisen vastuualueena on materiaalite-
hokkuus, tuotelähtöinen ympäristöjohtaminen. www.motiva.fi

Seija Lukkala, Globe Hope Ltd
Globe Hope on palkittu suomalainen designyritys, joka valmistaa eko-
logisia designtuotteita kierrätysmateriaaleista. Seija Lukkalan luotsaa-
massa vaate- ja asusteyrityksessä kierrätysmateriaaleja muokataan uu-
siksi tuotteiksi. www.globehope.com/fi

Mirjami Malleus-Lemettinen, Suomen Ekoyrittäjät ry
Suomen Ekoyrittäjät ry:n (SEY) tarkoituksena on edistää ympäristövas-
tuullista pientä ja keskisuurta yritystoimintaa. Hallituksen puheenjohta-
jana toimiva Mirjami Malleus-Lemettinen on myös ekodesign-yritys Re-
make EkoDesign Oy:n toinen perustaja. www.ekoyrittajat.fi

Jaana Merenmies, Syfo Oy
Syfo Oy on yhteiskunnallisen yritystoiminnan, vastuullisuuden ja yhteis-
kunnallisten vaikutusten arvioinnin asiantuntijayritys, joka tarjoaa konsul-
tointi- ja koulutuspalveluja sekä keinoja vastuullisuuden todentamiseen. 
Jaana Merenmies on yrityksen toimitusjohtajana. www.syfo.fi 

Satumaija Mäki, Nanso Group Oy
Nanso Group on yli yhdeksänkymmentävuotias suomalainen vaate-
tusteollisuusyritys . Yrityksen brändeihin kuuluvat trikoomerkit Nanso, 
Black Horse ja Finnwear sekä sukkamerkit Vogue, Norlyn, Amar ja KS.
Satumaija Mäki toimii yrityksessä vastuullisuusasiantuntijana.
www.nanso.fi

Kirsi Mäki-Laine, Envor Group Oy
Envor Group Oy:n liiketoiminta keskittyy kokonaisvaltaiseen jätehuol-
toon, materiaalien kierrätykseen, teollisuuden puhtaanapitoon, kiinteis-
töhuoltoon sekä kuljetus- ja kuormauspalveluihin. Kirsi Mäki-Laine työs-
kentelee yksikönjohtajana lasin- ja metallinkierrätykseen erikoistuneessa 
Envor Recyclingissä. www.envor.fi

Sirpa Niskanen, Tekstiilikierrättäjät ry

Vuokko Oikarinen, Uusix-verstaat
Uusix-verstaat on Helsingin kaupungin sosiaaliviraston työhönkuntoutus-
yksikön alainen käsityöpajojen yhteisö, jonka toiminnan kaksi tärkeintä 
osa-aluetta ovat kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen ja kierrätys-
materiaalien hyödyntäminen Työpajapäällikkönä toimii Vuokko Oikari-
nen. www.uusix.fi

Marja Peltola, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
www.kierratyskeskus.fi

Harri Puputti, Lindström Oy
Tekstiilipalveluyritys Lindströmin toiminta on kansainvälistä sisältäen 
Suomen lisäksi 20 toimintamaata Euroopassa ja Aasiassa. Suomessa 
Lindström tarjoaa työvaate-, henkilönsuojain-, matto-, hygienia-, ravin-
tolatekstiili-, teollisuuspyyhe- ja brändituotepalveluita. Konsernin tytär-
yritys Comforta tarjoaa hotellien, ravintoloiden ja Suomessa sairaaloi-
den tekstiilipalveluita. Harri Puputti on Lindström-konsernin laatujohta-
ja. www.lindstrom.fi

Sirje Stén, Ympäristöministeriö
Ympäristösuojeluosaston ylitarkastaja Sirje Stén vastaa ministeriössä jä-
tehuollon valtakunnallisesta suunnittelusta, seurannasta ja tilastoinnista. 
Sténin tehtäväkenttään kuuluvat myös yhdyskuntajätehuolto ja jätemak-
sut, teollisuuden ja kaivannaistoiminnan jätehuolto sekä jätealan ympä-
ristövaikutusten arviointi ja elinkaariarviot. 
www.ymparisto.fi/ym

Päivi Talvenmaa, Tampereen teknillinen yliopisto
Päivi Talvenmaa työskentelee tutkijana TTY:n Materiaaliopin laitoksel-
la, jonka opetus kattaa metallimateriaalien, keraamimateriaalien, pin-
noitteiden, muovien, kumien, komposiittien ja kuitumateriaalien ope-
tusalueet. www.tut.fi

Saila Tykkyläinen, Suomalaisen Työn Liitto
Kehityspäällikkö Saila Tykkyläinen kehittää ja markkinoi vuoden 2011 
lopussa lanseerattua Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä. Merkin tavoit-
teena on kasvattaa yhteiskunnallisen yritystoiminnan tunnettuutta ja ar-
vostusta sekä rakentaa yhteiskunnallisten yritysten yhteistä identiteettiä. 
Suomalaisen Työn Liitto hallinnoi myös suomalaisesta valmistuksesta tai 
palvelusta kertovaa Avainlippua ja suomalaiselle suunnittelulle myönnet-
tävää Design From Finland -tunnustusta. www.avainlippu.fi

Jari Töyrynen, UFF
UFF-yhdistyksen kehitysavustustoiminnan perustana on vaatekierrätys. 
Noin miljoona suomalaista tukee vuosittain UFF:n toimintaa lahjoitta-
malla ja ostamalla kierrätettyjä vaatteita. Jari Töyrynen toimii yhdistyk-
sen vaatekeräyspäällikkönä. www.uff.fi

Ismo Valkoniemi, Samaria ry
Samaria ry järjestää päihdehoitoa, avustustyötä, diakoniatyötä ja nuor-
ten ehkäisevää työtä Suomessa ja Baltiassa. Yhdistys ylläpitää päihde-
kuntoutuskoteja, avohoitoyksikköä sekä hoidollisia asumispalveluyksi-
köitä. Ismo Valkoniemi on yhdistyksen toiminnanjohtaja. www.samaria.fi

“Suomen poistotekstiilien tulevaisuus” 
-asiantuntijat


