VÄLINEET &
VARUSTEET

Varusteista kaikki ilo irti
Oikeat välineet ja varusteet tekevät
harrastamisesta mukavaa, mutta
samalla ne voivat myös olla melkoinen
rahareikä. Varusteiden elinkaari on
huimasti pidempi kuin alkuperäisen
käyttäjän tarve ja sitä pitää hyödyntää.
Laitetaan varusteiden määrää ja niihin
sijoitettu raha kuriin.

Varusteita ei kannata jättää kodin nurkkiin lojumaan.
Toisen turha voi olla toisen aarre ja omissa kanavissanne
varustepörssin löytää helposti ja rahoille saa vastinetta.
Kun seura rohkaisee yhteiseen toimintamalliin, kaikkien
elämä helpottuu. Yhteinen pelitapa toimii myös
varusteiden osalta.

Hyödyt
Näillä vinkeillä säästätte rahaa, pääsette irti joutavista
varusteista, nopeutatte niiden kiertoa ja kaiken lisäksi
uudet harrastajat saavat varusteet helpommin. Samalla
yhteisöllisyys kasvaa, kun kauppoja tehdään!
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Luokaa
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varustepörssi
vanhoille
varusteille

Näin se tehdään
v Luokaa seuran nettisivustolle oma osio vanhoille
varusteille. Laittakaa hyvä kiertämään – tässä sekä
myyjät että ostajat voittavat, ja lisäksi se tuo hyvää
viestiä sivun kävijöille.
v Perustakaa seuran Facebook-kirppis, ne ovat kovassa
suosiossa ja siellä lasten vanhemmat käyvät muutenkin.
Jos vanhemmat eivät tule varusteiden luo, varusteet
menevät vanhempien luo!
v Muistakaa kertoa toiminnasta ja kannustakaa
nettikirpputorin käyttöön ensimmäisenä valintana
jokaisen kauden alussa ja välissä!
v Joskus toimivampaa on vaatteiden hipelöinti: Järjestäkää
treenipaikan yhteyteen varustekierrätyspöytä, jonne voi
tuoda myytäviä tai lahjoitettavia varusteita tarvittavien
hinta- ja/tai yhteystietojen kera.

Tapahtumien yhteydessä tavara kiertää tehokkaasti.
Mitä isompi tapahtuma, sen enemmän myös
potentiaalisia ostajia. Laajasti markkinoitu urheiluvarustekirppis voi houkutella paikalle myös tulevia harrastajia.
Kun kauppaamme meidän lähellämme oleville ihmisille,
myös sovitus- ja kuljetuskustannukset jäävät alhaisiksi.
Välineiden mukana vaihtaa tieto ja kokemus omistajaa.
Laitetaan osallistujat ja kamat liikkeelle!

Hyödyt
Näiden vinkkien ansiosta annatte varusteille jatkoelämän,
säästätte rahaa ja helpotatte varusteiden hankintaa.
Kaiken kukkuraksi tapahtuma saa lisäsisältöä ja sen
kiinnostavuus kasvaa. Tämä myös luo lisää yhteisöllisyyttä
vanhempien kesken.
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Näin se tehdään
v Järjestäkää varustekirppis seuran järjestämän
turnauksen tai muun tapahtuman yhteyteen – yksin tai
yhteistyössä muiden seurojen kanssa.
v Tarjotkaa pöytiä halukkaille myyjille – seura voi periä siitä
pientä vuokratuottoa.
v Järjestäkää myynti ja antakaa perheiden tuoda paikalle
pelkät varusteet. Tehkää asiat mahdollisimman helpoksi
perheille.
v Järjestäkää yhteistyössä muiden seurojen kanssa
erillinen varustekierrätystapahtuma.
v Viestikää kirpputorista laajasti ja hyvissä ajoin.
Huolehtikaa, että tieto kulkee kaikille seuran jäsenille,
muille mahdollisille kiinnostuneille ja alueen asukkaille.

Seura-asujen elinkaaren ei tarvitse päättyä

ensimmäiseen käyttäjään. Vaatteiden ja varusteiden
kierrätettävyyteen voi vaikuttaa monin tavoin keinoin.
Huolto on tärkeä osa sekä varusteita että urheilijaa.
Tässä seuralla on asennekasvattajan rooli.

Hyödyt
Pidentämällä seuravaatteiden elinikää säästätte rahaa,
luontoa ja vältytte varustekilpailulta.

Näin se tehdään
v Jättäkää nimiprintit pois junnujen peliasuista. Välillä yksinkertaiseen
ongelmaan on yksinkertainen ratkaisu.
v Printatun nimikoinnin voi korvata tarrakiinnitteisellä tai
ommeltavalla nimikoinnilla. Välillä samalla pelipaikalle on tarjolla monta
hyvää korvaajaa.
v Säilyttäkää seura-asun malli pitkään samana. Välillä vähemmän on
enemmän – niin urheilussa kuin varusteissakin.
v Neuvotelkaa yhteistyökumppaneiden kanssa sopimukset siten, ettei
seura ole velvoitettu käyttämään ainoastaan jotain tiettyä merkkiä.
Turha sitoa itseään vaikeaan liittoon vain yhden tietyn merkin kanssa.
v Kierrättäkää kilpailuasuja seuran sisällä. Kaikilla joukkueilla
tarvitse olla omia kisapukuja. Tärkeintä on näyttää joukkueelta ja
kilpailla joukkueena.
v Huomioikaa kisapukujen hankinnassa niiden muunneltavuus ja
tuunausmahdollisuudet. Ei kannata ostaa pukua, jonka ulkonäkö ja
toimivuus on kiveen hakattu.
v Järjestäkää seuravaatteille jatkuva tai säännöllisesti toistuva
varustepörssi.
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v Neuvokaa ja harjoitelkaa yhdessä urheilijoiden kanssa kenkien,
luistimien ym. huoltoa. Jos ei opeta junnuille kunnolla, ei heiltä voi
vaatia kunnollista tulosta.
v Järjestäkää seurassa yhteisiä varusteiden ja kaluston huoltotalkoita.
Yhdessä varusteiden huoltaminenkin on hauskaa.

Fiksut hankintakriteerit ohjaavat järkeviin,
kestäviin ja vastuullisiin hankintoihin. Uusia hankintoja
tehdessä on hyvä pitää rima ja kriteerit korkealla.

Hyödyt
Näillä vinkeillä käytätte varusteita pidempään ja säästätte
rahaa ja ympäristöä. Yhteistilauksella säästätte
postikuluissa, ajankäytössä ja kuljetuspäästöissä.

Faktaa

65 %

Kaikista tekstiileistä 65 prosenttia on tehty
biohajoamattomista tekokuiduista, kuten polyesteristä ja
nylonista. Tekniset urheiluvaatteet ja fleecet ovat yksiä
eniten mikromuoveja irrottavia tekstiilejä. (VTT)
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Näin se tehdään
v Kiinnittäkää tekstiilihankinnoissa huomiota
materiaalivalintoihin, kestävyyteen, malliston
pitkäikäisyyteen ja kotimaisuuteen. Halpa ja ennestään
tuttu eivät ole aina paras valinta.
v Välttäkää tarpeettomia tekstiilihankintoja.
Mikromuoveja irrottaville teknisille vaatteille voi etsiä
korvaajia tai ainakin niiden määrää voi rajata.
v Pesuaineille, ruoka-aineille ja monille muille
tuotteille löytyy ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.
Suosikaa niitä!
v Korvatkaa kertakäyttötuotteet kestävillä ratkaisuilla
(esim. kylmäpussit, astiat).
v Hankkikaa tarpeellisia tavaroita käytettynä (kalusteet,
astiat, jne.). Monesti vanhassa vara parempi.
v Kysykää lainalaitteita ja -tarvikkeita tilapäisiin
tarkoituksiin kierrätyskeskuksilta, naapuriseuralta tai
kunnalta. Kaikkea ei tarvitse seuran itse omistaa.
v Tilatkaa vaatteet seuran yhteistilauksina.
Varustehankinnat ovat yhteispeliä eikä yksinpeliä.

Hankkikaa seuralle seuravaatteita tai kisapuvusto,

joka palvelee ikäluokalta toiselle. Seuran omistamalla
vaatekokonaisuudella vältetään vuosittaiset hankinnat eri
ikäluokille. Uusille harrastajille se madaltaa kynnystä tulla
mukaan, eivätkä nuoret harrastajat hanki turhaan
varusteita kokeiluajalle tai kasvupyrähdyskausiin.
Poistetaan vanhemmilta vaiva etsiä uusia varusteita ja
löytää varastotilaa käytöstä poistetuille vaatteille.
Seuraomistuksella hajotetaan varustekilpailu ja hallitaan
sitä itse!

Hyödyt
Näillä vinkeillä säästätte rahaa, materiaalia sekä aikaa ja
vaivaa varusteiden hankkimisessa. Samalla seura voi saada
helpommin uusia jäseniä.
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Näin se tehdään
v Etsikää ja kilpailuttakaa yhteistyökumppani vaatteiden
hankintaan. Muistakaa vaatia parasta suoritusta myös
yhteistyökumppanilta!
v Aloittakaa nuorimmista harrastajista, jolloin
aloituspaketin voi tarjota seura. Aina ei urheilijan
tarvitse omistaa kaikkea itse.
v Voitte käynnistää varustepankin myös seuran jäsenten
käytöstä poistuneilta, mutta edelleen käyttökelpoisilla
varusteilla. Uusilla kokeilijoilla ei tarvitse olla päällä
uusinta uutta.
v Lainatkaa seuran varusteita harrastajille esimerkiksi
panttia vastaan. Siinä vaiheessa, kun omat rahat ovat
pelissä, niin varusteetkin pysyvät kunnossa.

Käytöstä poistettavien varusteiden ei tarvitse

päätyä roskakoriin. Varusteiden hyödyntämätöntä potentiaalia edustavat myös laatikossa makaavat löytötavarat.
Monille varusteille voi löytyä uusi elämä uudessa käyttökohteessa. Vanha varuste voi oppia vielä uusia temppuja.

Hyödyt
Näillä vinkeillä vähennätte jätteiden määrää, säästätte
rahaa, lisäätte yhteisöllisyyttä ja voitte helpottaa jonkun
toisen elämää suunnattomasti.

Näin se tehdään
v Tarjotkaa käytöstä poistettuja välineitä vaikka
leikkipuistoihin, päiväkoteihin, kouluihin,
eläinyhdistyksiin, mökeille, tms. Jaettu ilo on
kaksinkertainen ilo.
v Auttakaa löytötavaroita löytämään omistajansa
järjestämällä löytötavarapiste ja tiedottakaa siitä
sopivin välijoin. Jos omistajaa ei löydy, ohjatkaa ne
käyttöön seuran sisällä tai lahjoittakaa esim.
paikalliselle hyväntekeväisyysjärjestölle. Laittakaa hyvä
kiertämään.
v Ideoikaa käytöstä poistetuille varusteille uusia
käyttökohteita tai kysykää apua esim. paikallisesta
kierrätyskeskuksesta. Olkaa luovia ja pitäkää mielessä,
että välillä totuus tulee lapsen suusta.
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v Järjestäkää yhteinen tuunauspaja ja ohjatkaa syntyvät
tuotteet vaikka seuran pikkujoulumyyntiin:
Säbämailoista keppareita, tennispalloista
lemmikkileluja, tennismailoista liitutaulunkehyksiä, pelipaidoista seurakasseja... Omat pelikamat voivat herättää nostalgian uudessa käytössä.

