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Anna vaatteillesi uusi mahdollisuus, kun et enää
tarvitse niitä! Käytä, lahjoita, kierrätä...

Me hankimme uusia ulkoiluvarusteita monesta syystä (kuten
uusien suorituskykyisempien tuotteiden ilmestyessä: suurin
osa meistä on aloittanut ulkoiluharrastuksen verkkareissa
ja t-paidassa) – Mitä sinä teet vanhoille ulkoiluvarusteillesi?
Useimmat meistä hautaavat vanhat vaatteensa komeron
pohjalle tai heittävät ne sekajätteeseen. Toiset kuitenkin
varmistavat, että niiden elämä jatkuu:

Joten mitä voit tehdä ensi kerralla?
· Kysy urheilu- tai ulkoiluvaatekaupasta
· Katso ohjeita yritysten tai tuotemerkkien nettisivuilta
· Harkitse myynti ja vaihto –foorumeita tai viemistä kirpputorille
· Lahjoita hyväntekeväisyyteen, varsinkin katastrofien jälkeen,
jolloin vaatteita tarvitaan enemmän
· Kysy kaupungilta oman kotipaikkakuntasi mahdollisuuksista

· Ne voi korjata tai tuunata tai käyttää niitä varavaatteina
Katso lisäinformaatiota netistä esimerkiksi Suomen
· Niitä voi käyttää jossain muussa tarkoituksessa (kuten
Poistotekstiilit ry:n nettisivuilta www.poistotekstiilit.fi
pyytarhatöissä)
· Ne voi antaa jollekin, vaihtaa tai lahjoittaa hyväntekeväisyyteen Loppuun käytetty?
Ajattele ennen kuin heität pois
Heittämällä vaatteesi sekajätteeseen tuhlaat materiaaleja
ja täytät kaatopaikkoja.

90,000
Me suomalaiset heitämme 90,000 tonnia vaatteita
kaatopaikalle joka vuosi. Asukasta kohden laskettuna se
tarkoittaa 17 kg poistotekstiilejä per henkilö.

On olemassa monia tapoja antaa käytetyille vaatteillesi
uusi elämä, kun et enää tarvitse niitä.
· Suomessa hyväntekeväisyysjärjestöt voivat tyypillisesti
välittää hyötykäyttöön vain sellaisenaan uudelleen
käytettäviksi/pidettäviksi soveltuvat vaatteet.
· Yksityisten ihmisten on mahdollista myydä vanhat vaatteensa
myös kirpputorilla tai antaa eteenpäin tuttaville.
· Suomessa syntyy vuosittain noin 120 miljoonaa kiloa
tekstiilijätettä, josta kolme neljäsosaa päätyy kaatopaikalle.
Asukasta kohden laskettuna se tarkoittaa 17 kiloa vaatejätettä
vuodessa. Puolet uusina tai käytettyinä hankituista tekstiileistä
päätyy kaatopaikalle.
· Ongelma on suurin niiden tekstiilien kohdalla, joita ei enää
voida käyttää niiden alkuperäisessä tarkoituksessa.
· Periaatteessa vaatteet, jotka eivät ole enää käyttökelpoisia,
voitaisiin hyödyntää kierrättämällä muihin käyttötarkoituksiin,
esimerkiksi teollisuuden pyyhkeiksi tai imeytysmatoksi.
Tätä tapahtuu kuitenkin vain vähän Suomessa.
· Siksi on erittäin tärkeää hyödyntää omat vaatteensa niin
pitkään kuin mahdollista.
Me heitämme Suomessa 90,000 tonnia vaatteita kaatopaikalle
joka vuosi – Kaikki se menee täysin hukkaan!
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