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Kerrytetään lisäelämää tekstiileille!
Vuoden kiivain myyntisesonki on käynnistymässä ja me Vaatepuussakin olemme

ryhtyneet toimenpiteisiin, joilla joulumyynneistä saadaan osa ohjattua oman yrityksemme
koronan runtelemaan kassaan.

Samaan aikaan me kampanjoimme Telaketjussa puhkirakastettujen, käytettyjen
vaatteiden puolesta Turun ammattikorkeakoulun johdolla. #puhkirakastettu on kampanja,
jossa vaatteiden elinikää kannustetaan pidentämään niitä korjaamalla. Ideana on nähdä
vaatteiden kulumat merkkeinä käyttäjän ja vaatteen välisestä rakkaustarinasta, joka vain

syventyy jokaisesta korjaustoimenpiteestä.

Oletko pelannut tietokonepelejä?

Ajatusta näkyväksi tekevänä esimerkkinä loimme vaatelainaamomme
yhteiskäyttövaatteisiin uuden tagin, minivihkosen, mikä kiinnitetään puhkirakastettuihin

vaatteisiin. Jokaisen vaatteelle tehdyn korjaustoimenpiteen myötä tagista väritetään yksi
sydän, peliterminologein merkiksi ”healthistä” eli lisäelämästä. Lisäksi jokaisen sydämen
vieressä on tila, mihin kirjataan lyhyesti, millä korjaustoimenpiteellä vaate on lisäelämää

kerryttänyt.

Mitä enemmän sydämiä värittyy, sitä rakastetummaksi ja eheämmäksi se muuttuu.
Monellako lisäelämällä sinun Mariosi pääsi aikoinaan maaliin?

Vaatepuutarhuri Soile-Maria Linnemäki
vaatepuu.fi

LUE LISÄÄ PUHKIRAKASTETTU-KAMPANJASTA

https://www.anpdm.com/newsletterweb/464A5D437241475C4071494759/434351447046475E47794047504771?noTracking=true
https://telaketju.turkuamk.fi/puhkirakastettu/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://vaatepuu.fi/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://telaketju.turkuamk.fi/puhkirakastettu/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email


VERKOSTON UUTISIA

Toimiva keräysketju pitää poistotekstiilit
puhtaina

Kosteus ja lika ovat tärkeimpiä kotitalouksilta kerätyn poistotekstiilin puhtauteen
vaikuttavia tekijöitä. Likaantumista tai kastumista ja niiden aiheuttamaa pilaantumista on

mahdollista estää hyvillä käytännöillä koko keräysketjussa: kotitalouksissa,
keräysastioissa, kuljetuksissa ja lajittelussa.

LUE BLOGITEKSTI

Tekstiilit mikromuovien
lähteenä -webinaari

Verkostoitumiswebinaarin
tallenne katsottavissa

https://telaketju.turkuamk.fi/blogi/toimiva-keraysketju-pitaa-poistotekstiilit-puhtaina/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email


Tekstiileistä irtoaa mikrokuituja tuotannon,
käytön ja käytöstä poiston aikana.
Mikrokuitu voi päätyä ympäristöön suoraan
pölynä tai pesuun käytettyjen vesien
mukana. Synteettisestä tekstiilistä irtoava
mikrokuitu luokitellaan mikromuoviksi, joka
herättää huolta haitallisten
ympäristövaikutustensa vuoksi.

KATSO WEBINAARI

Neljännen 16.11. järjestetyn
verkostoitumiswebinaarin materiaalit ovat
katsottavissa Telaketjun nettisivuilla.
Webinaarissa kuultiin neljä kiinnostavaa
esitystä. Seuraava webinaari järjestetään
vuoden 2021 alussa. Mikäli et ole
ilmoittautunut webinaareihin, voit tehdä sen
alla olevasta linkistä.

KATSO WEBINAARI

Finnish-Swedish Textile
Circularity Day
Verkossa 14.1. järjestettävän tapahtuman
tavoitteena on luoda mahdollisuudet
yhteistyöhön ja verkostoitumiseen sekä
tiedon jakamiseen. Tapahtuma tuo
mahdollisuuden levittää tietoa eri tekstiilien
kiertotalouteen liittyvien hankkeiden
tuloksista ja toimenpiteistä.

ILMOITTAUDU TAPAHTUMAAN

Tekstiilien kiertotalouden
ajankohtaisfoorumi
Suomen Tekstiili & Muoti järjestää
keskiviikkona 9.12. klo 13–15
virtuaalisen tekstiilien kiertotalouden
ajankohtaisfoorumin. Tilaisuuden
tavoiteena on jakaa aiheeseen liittyviä
viimeisimpiä uutisia yhdellä kertaa
mahdollisimman laajalle yleisölle.

ILMOITTAUDU TAPAHTUMAAN

https://telaketju.turkuamk.fi/webinaarit/tekstiilit-mikromuovien-lahteen/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://telaketju.turkuamk.fi/en/networking-webinar/4th-rd-webinar-materials/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://telaketju.turkuamk.fi/tapahtumat/textile-circularity-day/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://telaketju.turkuamk.fi/uutiset/tekstiilien-kiertotalouden-ajankohtaisfoorumi/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email


Jätteenpoltto ei ole kirosana
Tekstiilien kierrätystä ei voi olla ilman rinnalla palvelevaa jätteen energiaratkaisua, jonne

epäpuhtaudet saa siivota syrjään, pois kierrätyksen laatua pilaamasta ja arvoa
laskemasta.

LUE BLOGITEKSTI

Telaketju on aktiivinen yhteistyöverkosto, jonka
tavoitteena on edistää tekstiilien kestävää
tuotantoa, käyttöä ja kiertoa. Telaketjun
tutkimustyö luo pohjaa kiertotalouden mukaiselle
liiketoiminnalle ja rakentaa Suomesta tekstiilien
kiertotalouden edelläkävijää.

Seuraa Telaketjua
Facebookissa
Instagramissa

Yhteystiedot
Pirjo Heikkilä
pirjo.heikkila@vtt.fi
+358 40 689 1443

telaketju.fi
Peruuta uutiskirje

https://telaketju.turkuamk.fi/blogi/jatteenpoltto-ei-ole-kirosana/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://www.facebook.com/poistotekstiili/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://www.instagram.com/telaketju_poistotekstiili/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://telaketju.turkuamk.fi/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://www.anpdm.com/oa/27786822/434351447046475E47794047504771

