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Hei Telaketjun uutiskirjeen tilaaja! 
Telaketju-verkostossa on tapahtunut alkuvuonna paljon. Infinited Fiber Company Oy muun 

muassa on saanut hienoa huomioita Pariisin Première Vision -messuilla, jossa 
muotibrändit tutustuvat materiaaleihin ja hankkivat niitä. 

 
Rester Oy ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) ovat julkaisseet 

suunnitelmiaan poistotekstiilien jalostuslaitosinvestoinneista. LSJH:n Yritysten 
poistotekstiilitreffit keräsivät runsaasti kiinnostunutta yleisöä maaliskuun alussa. 

 
Telaketju on siirtynyt koronaepidemian takia etätyömoodiin muun maailman tavoin. Emme 

kuitenkaan anna tämän hidastaa tahtia. Esimerkiksi verkostoitumista ja tiedonvälitystä 
pystymme jatkamaan hyvin etäyhteyksien avulla. 

 
Pari viikkoa sitten pidimme ensimmäisen projektien väliseen tiedonvaihtoon 

tähtäävän webinaarin, joka keräsi yli 70 kuulijaa. Lisäksi olemme aloittaneet kuluttajille 
suunnatun ’Tiesitkö että…’ -nimisen kampanjan, jossa julkaisemme viikoittain lyhyen 

tietoiskun Facebookissa. Jokaista tietoiskua taustoittaa hieman pidempi artikkeli 
hankkeemme nettisivuilla. 

 
Paljon asioita on selvitettävänä ja tutkimusta tehtävänä, vaikka kokeellista työtä emme 

juuri nyt pystykään tekemään. 
 

Mukavaa kevättä, ja pitäkää huolta itsestänne ja kanssaihmisistä! 
 

Pirjo Heikkilä 
Telaketju 2 BF -hankkeen koordinaattori 

VTT, erikoistutkija 

 

VERKOSTON UUTISIA 
 

 

Poistotekstiilien valtakunnallinen keräys 
 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) luo yhteistyössä Telaketju-verkoston ja kuntien 
omistamien jäteyhtiöiden kanssa poistotekstiilin keräyksen ja lajittelun kansallista 

konseptimallia. Valtakunnallisesti yhtenäinen malli on tärkeä, jotta keruu olisi asukkaalle 
helppo, toimijoiden yhteistyö olisi mahdollista ja poistotekstiilin jalostus Suomessa olisi 

teollisessa mittaluokassa kannattavaa. Webinaarissa esitellään mm. miten 
valtakunnallinen keräys- ja lajittelumalli tullaan toteuttamaan ja miten eri toimijat pystyvät 

lain puitteissa osallistumaan keräyksen toteuttamiseen. 

KATSO WEBINAARI 

 

 

https://www.anpdm.com/newsletterweb/4646504376444B584479414059/434351447046475E47794047504771?noTracking=true
https://telaketju.turkuamk.fi/uutiset/infinited-fiber-innosti-ja-inspiroi-pariisin-premiere-vision-muotimessuilla/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://telaketju.turkuamk.fi/webinaarit/poistotekstiilin-valtakunnallinen-kerays-kunnallisen-jatehuollon-toimesta/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://telaketju.turkuamk.fi/uutiset/uusia-avauksia-yritysten-poistotekstiilitreffeilla/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://telaketju.turkuamk.fi/uutiset/uusia-avauksia-yritysten-poistotekstiilitreffeilla/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://youtu.be/nPpHKNS66pY?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://telaketju.turkuamk.fi/tiesitko-etta/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://telaketju.turkuamk.fi/webinaarit/poistotekstiilin-valtakunnallinen-kerays-kunnallisen-jatehuollon-toimesta/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email


Yhteiskehittämällä ei mennä siitä, mistä aita on 
matalin 

 
Telaketju-verkostossa on yhteiskehittämisen periaatteet laitettu onnistuneesti käytäntöön. 
Verkostoon kuluu hyvin erilaisia toimijoita ja intressiristiriitojakin löytyy, mutta toimijat ovat 
kuitenkin onnistuneet määrittämään yhteisen tavoitteen. Yhteistyön pohjana on avoimuus 

ja oppien jakaminen. Jotta tämä on mahdollista, on oltava luottamusta. 

LUE BLOGITEKSTI 

 

 

Kohti kokeiluja ja 
testauksia 
 
Telaketjun ensimmäisessä 
verkostoitumisseminaarissa käsiteltiin 
kansainvälisiä toimia tekstiilien 
kiertotalouden edistämisessä. Webinaarin 
tallenne ja esitykset ovat 
katsottavissa Telaketjun nettisivuilla. 

LUE UUTINEN 

 

 

 

EU:n kiertotalouden 
toimintaohjelma 
EU:n kiertotalouden toimintaohjelma 
haastaa tekstiilialan yritykset uudistumaan 
ja muuttumaan. Se tarjoaa suomalaisille 
yrityksille myös paljon mahdollisuuksia. 
Jatkotyönä komissio aikoo julkaista EU-
tason tekstiilistrategian 2021. 

LUE UUTINEN 

 

 

 

Infinited Fiber innosti ja 
inspiroi Pariisissa 
 
IFC osallistui ensimmäistä kertaa Pariisin 
Premiere Vision -muotimessuille 
helmikuussa. IFC:n tekstiilijätteestä 
valmistetut vaatteet saivat aikaan wow-
huudahduksia osastolla vierailleilta 
kävijöiltä. 

LUE UUTINEN 

 

 

 

Tiesitkö, että... 
 
Telaketjun uudessa tietoiskusarjassa 
esitellään mielenkiintoista tekstiileihin 
liittyvää tietoa, joka perustuu Telaketjussa 
tehtyyn tai Telaketjun hyödyntämään 
tutkimukseen. Käy lukemassa mm. miten 
kiertotalouden strategioita voi hyödyntää 
tuotesuunnittelussa. 

TUTUSTU TIETOISKUIHIN 

 

 

 

VERKOSTON TAPAHTUMIA 
 

Korjausmaraton 24.–25.4. 
Vaatteiden korjaaminen ja talvihuolto saattaa helposti jäädä tekemättä, mutta 

otetaan siihen yhteisspurtti! Verstas247 järjestää verkossa Korjausmaratonin, joka 
kannustaa yhteisölliseen korjaamiseen kotona. 

https://telaketju.turkuamk.fi/blogi/yhteiskehittamalla-ei-menna-siita-mista-aita-on-matalin/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://telaketju.turkuamk.fi/verkostoitumiswebinaari/the-first-telaketju-rd-networking-webinar/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://www.stjm.fi/uutiset/eu-kiertotalousohjelma-tekstiiliala/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://telaketju.turkuamk.fi/uutiset/infinited-fiber-innosti-ja-inspiroi-pariisin-premiere-vision-muotimessuilla/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://telaketju.turkuamk.fi/tiesitko-etta/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email


OSALLISTU KORJAUSMARATONILLE 

 

 

 

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://www.facebook.com/events/172716947507440/?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/26387269/434351447046475E47794047504771

