
ESIMERKKEJÄ 

SEUROILTA ”Seurassamme perustettiin muutama vuosi sitten 
vanhempainillan keskustelun perusteella Facebook-

sivu, joka on tarkoitettu voimistelupukujen yms. 
kierrätykseen. Kirpputori on ollut onnistunut ja monet 
varusteet ovat löytäneet uuden omistajan sen kautta.” 
Grankulla Gymnastikförening r.f

”Edustusjoukkueiden otteluiden 
yhteydessä järjestimme Honka-
kirppiksen, jossa laitetaan 
urheiluvaatteita- ja tavaraa

kiertämään.” 
Tapiolan Honka

”Meillä netissä toimivan 
markkinapalstan kautta seuralaiset 
voivat myydä ja ostaa seuravarusteita. 
Suurin myyntituote on räpylät, sillä lasten 
jalat kasvavat paljon nopeammin kuin 
räpylät kuluvat.” 
Helsingin Uimarit

Miten on toteutettu kirppareita 
ja varustepörssejä ”Aikaisemmin meillä on ollut Varustepörssi Janan 

nettisivuilla. Se oli hieman työläs, joten 
kaipasimme helppoa ratkaisua, jossa kukin voi itse 
muodostaa ja muokata julkaisuaan. Jana 
yleisurheilulla on Facebookissa noin 800 tykkääjää, 
ja lisää tulee. Perustimmekin Faceen

varustepörssin, jossa voi ostaa, myydä, antaa 
tai vaihtaa urheiluun liittyviä varusteita, välineitä 
ja asusteita. Kauppa käy ja varusteet menevät 
helposti kiertoon. Ilmoituksen jättäjä voi muokata 
ilmoitustaan, käydä keskustelua kiinnostuneiden 
kanssa ja lopuksi poistaa ilmoituksensa itse. 
Varusteet kulkeutuvat vaikka juniorin mukana 
seuraaviin treeneihin.”
Janakkalan Jana ry Yleisurheilu

”Järjestämme syksyisin väline- ja vaatekirppiksen, jossa 
junnuille pieneksi jääneitä suksia, sauvoja, monoja ja 
vaatteita myydään eteenpäin seuran sisällä. Samalla 
välittyy tietotaitoa uusille jäsenille suksien 
valinnasta, jäykkyydestä, pituudesta, voitelusta jne.” 
Pakilan Veto

”Omien kilpailujen yhteydessä järjestetty 
uikkarikirppari, jossa seura organisoi kirppismyynnin 
ja myy uintivarusteita, joita uimarit ovat tuoneet 
niillä hinnoilla kuin omistaja niistä haluaa. Seura 
tilittää kirpparituoton lyhentämättömänä 
uimareillE.” 
Vaasan Uimaseura

”Sputnik Snowboarding järjesti Hyvinkäälle 
varustekirpparin.” 
Katso video täältä.

https://youtu.be/gYm2hnXbKI8


ESIMERKKEJÄ 

SEUROILTA ”Junioreiden peliasut ovat seuran omistamat – pelaajat 
saavat ne käyttöönsä ja asut kiertävät pelaajalta 

toiselle loppukäyttäjinä seuran aikuispelaajia.”
Tapiolan Honka

”Lapset ja nuoret kasvavat kovaa vauhtia ja judogit 
jäävät hyväkuntoisena nopeasti pieneksi ja mikäli 
jostain syystä on oma treenipuku unohtunut, niin on 
lainapuku tarjolla.” 
Loviisan seudun judoseura Arashi

”Varustehankinnoissa vältetään sellaisia printtejä, jotka 
estäisivät varusteiden kierrätyksen. Ei siis nimiä 

varusteisiin.” 
Espoon Jäätaiturit

”Seuralla on oma kenkäpankki ja 

vaatekierrätys, mikä helpottaa 
varsinkin kasvavien lasten 
varustehankintaa ja pitää harrastuksen 
kustannuksia kurissa.” 
Tanssiurheiluseura Rolling

”Elisellä on mittava puvusto, jota on 
kasvatettu vuosikymmenien aikana. Tällä 
voimme tarjota jäsenistölle 

esiintymisasut näytös- ja 
kilpailutoiminnassa, ilman kuluja perheille. 
Pukuja tuunataan aina tarpeeseen.”
Voimistelu- ja Urheiluseura Elise

”Luistelukoululaisille on varustelainaamo, josta voi 
lainata luisteluun luistimet ja kypärän. Pienen jalka 
kasvaa niin nopeaan, että perheen on helpompi lainata 
sopivat varustelainaamosta kuin ostaa 2 tai jopa 3 
luistimet vuodessa.”
VG-62

Miten on hankittu vaatteita 
seuraomistukseen

”Lapsille on ostettu seuran logolla varustettuja 
teknisiä lainapaitoja, jotka vaihdetaan 
suurempaan aina lapsen kasvaessa. Näin 
vanhempien ei ole tarvinnut ostaa seuran 
paitaa, mutta lapset saavat yhteenkuulumisen 
tunteen, kun heillä on suunnistuskoulussa 
samanlaiset paidat kuin kavereilla.”
Navi ry

”Muodostelmaluistelujoukkueidemme 
harkkavarustehankinnat kausittain 
varustepantti-käytänteellä. Joukkueessa 
aloittaessa perhe maksaa varustepantin, jolla 
luistelija saa käyttöönsä harkkavaatteet kaudeksi.” 
Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry
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SEUROILTA

Seuravaatteet ovat kotimaista käsityötä ja olemmekin 
halunneet tukea tässä suomalaista työtä”. 
Funky Team

”HJS:llä on yli 1 000 pelaajaa ja järjestämme paljon 
tapahtumia, joten löytötavaraa tulee vuoden mittaan 
kymmeniä jätesäkillisiä. Aikaisemmin kaikki 
löytötavarat vietiin roskiin. Nykyään lajittelemme 

kaikki löytötavarat ja reilusti yli puolet 
tavaroista saadaan talteen tai kierrätetään. 
Seuraavaksi toteutamme kampanjan, jossa 
käyttökelpoiset löytötavarat nappikset, pallot, 
säärisuojat jne. jaetaan esimerkiksi vähävaraisille tai 
otetaan käyttöön oman seuran sisällä varustevaihto.” 
Hämeenlinnan Jalkapalloseura ry.

”Edustusvaatehankinnat toteutetaan seuratilauksena, 
jota ennen kehotetaan laittamaan vanhat ja pieneksi jääneet 
vaatteet myyntiin seuran kirppisryhmään.”
Tanssi- ja voimisteluseura Illusion

”Salin kulmalle on perustettu vaihtopörssi, johon voi myyjä 
tuoda asun/varusteen omien tietojensa kera.”
Espoon Telinetaiturit

Miten on toimittu fiksuilla kriteereillä ja 
hankittu varusteille uutta elämää

”Oman salimme purkutalkoissa 
monet perheet saivat erilaisista 
seinäverkoista ja ylimääräisistä 
tolpista tehtyä pienet 
jalkapallomaalit kotipihoille 
lapsillensa käyttöön, ylimääräisistä 
tolpista on rakennettu myös mm. 
mattotelineitä ja ohuista pitkistä 
kepeistä sai ns. kukkakeppejä 
kasvimaille.”
Savonlinnan Voimistelu ja Liikunta

”Pesuaineissa pyrimme käyttämään ympäristöystävällisiä 

valintoja, jolloin pesuaineita hankkiessamme tutkimme 
pakkausmerkinnät. Myös mm. käsienpesuaineiden osalta 
käytämme myös uudelleen täytettäviä käsienpesuaine-
pumppupulloja, jotta pullon loputtua ei tarvitse ostaa uutta 
vaan täytämme ne täyttöpullosta. Hankimme kahvioon lisäksi 
kestävän astiaston, jotta kertakäyttöisten astioiden kulutus 
vähenee.” 
Savonlinnan Voimistelu ja Liikunta

Miten voit fiksusti tehdä hankintoja? 
Lue Kierrätyskeskuksen 10 vinkkiä täältä

”Käytetyt tennispallot, joita ei voi enää 
valmennuksessa käyttää, lahjoitetaan lähialueen 
päiväkouluille, kouluille ja koirapuistoihin.” 
Sata-Tennis

https://www.olympiakomitea.fi/2018/06/28/10-ideaa-seuroille-hyodyntaa-kierratyskeskusta-ota-vinkit-talteen/
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SEUROILTA
”Uusien asujen sovituksen yhteyteen pyydämme 
tuomaan vanhat seura-asut kierrätykseen, jolloin 
ei tule turhaan hankittua uusia. Pyrimme pitämään 
seura-asun värityksen ja mallin saman tyylisenä 
useamman vuoden ja hyväksymme vanhemmatkin asut 
virallisiksi edustusasuiksi.” 
Tammelan Ryske

”Yhtenevillä seurapuvuilla kisataan kotimaan 
kisoissa yksilönä, triona ja ryhmänä. Tällöin 
kokoonpanojen vaihtaminen helppoa, pukuja 
kierrätetään ahkerasti, ei eriarvoista perheitä, pitää 
perheiden pukuhankinnat kurissa, edullisempi puku 
kun teetetään massatilauksena, brändää seuran 
aerobic toimintaa ja luo yhteishenkeä.”
Turun Urheiluliitto ry./voimistelu- ja liikuntajaosto

”Olemme pidemmän aikaa hakeneet 
ratkaisua, jonka avulla verryttelyasu olisi 
monivuotinen. Löysimme monivuotisen 

malliston, ja nyt voivat urheilijat ostaa 
kasvaessaan käytetyn asun, kun mallisto 
on sama eri-ikäisille.” 
Espoon Telinetaiturit

”Olemme neuvotelleet 
yhteistyökumppaniemme kanssa sopimukset 
siten, että emme ole velvoitettuja 
käyttämään ainoastaan mitään tiettyä 

merkkiä, joten asutoimittajamme lisäksi 
käytämme vanhoja asujamme.” 
Pakilan Veto

”Seurassamme otetiin käyttöön seuratuotteet, jolla 
olemme pystyneet vähentämään merkittävästi 
aikaisempiin joukkuekohtaisiin varusteisiin käytettyä 
rahaa. Urheilijan siirtyessä joukkueesta toiseen, 
ikätasolta toiseen hän pystyy käyttämään samoja 
varusteita jopa vuodesta toiseen.” 
Funky Team ry

Miten on pidennetty seuravaatteiden 
ja kisa-asujen elinikää

”Varustehankinnoissa vältetään sellaisia printtejä, 
jotka estäisivät varusteiden kierrätyksen. Ei siis 

nimiä varusteisiin.” 
Espoon Jäätaiturit

”Nimilaput tarrakiinnityksellä 
(pesäpalloseurat) tai ompelemalla.”

”Seurassamme on ollut jo pidempään tapana 
kierrättää painonnostokenkiä. Kun kengät 
menevät lapsella tai nuorella pieneksi, hän voi 
vaihtaa kengät suurempiin mikäli seuralla on sopivaa 
kokoa varastossaan ja saa vanhoista kengistä 
hyvityksen käyvän arvon mukaan. Kenkiä voi 
muutoinkin palauttaa ja saada niistä korvauksen. 
Seuraavan käyttäjän ei siten tarvitse etsiä kenkiä eri 
liikkeistä tai tilata kenkiä verkosta, vaan ne löytyvät 
seuran harjoituspaikalta. Tämä vähentää 
ympäristökuormaa, kun kenkiä käytetään niin 
pitkään kuin ne ovat käyttökelpoiset koko niiden 
elinkaaren.” 
Ounasvaaran Atleettiklubi


