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K A M P A N J A N
E S I T T E L Y

Ekoteko-kampanja on peruskoulun 4-9- luokille suunnattu
opetuskokonaisuus, joka pitää sisällään kestävän kehityksen
opetusta sekä yrittäjyyskasvatusta.  
Kampanjassa toteutuu seuraavat opetussuunnitelman
tavoitteet:

T A V O I T T E E T

Kestävä kehitys
ohjataan oppilaita vastuulliseen kuluttamiseen kestävän
kehityksen periaatteiden mukaisesti 
tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen
näkökulmasta 
ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen

Yrittäjyyskasvatus
ohjataan toimimaan innovatiivisesti ja pitkäjänteisesti 
päämäärän saavuttamiseksi sekä arvioimaan 
omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia 
ohjataan osallistumaan ja vaikuttamaan omassa 
koulussa ja elinympäristössä sekä oman 
toiminnan vaikuttavuuden arviointi 
opitaan tuntemaan työelämää ja yritystoimintaa sekä 
ymmärtämään näiden merkityksen yksilölle 
ja yhteiskunnalle.



To do - lista

Tutustutaan tekstiilien kierrättämiseen Dia-sarjan avulla.
________

Aloitetaan projekti tutustumalla yritysyhteistyö Dia-sarjaan. 
________

Siirretään myyntituotot. Ilmoita tilinumero Vähänkäytetyn
edustajalle.  ________

Laita "ohje vanhemmille" oppilaan mukaan kotiin. Kirjeeseen
päivämäärä milloin tuotteet pitää olla koululla. ____________

Aloitetaan tuotteiden lisääminen palveluun.  ____________

Hanki pahvilaatikot.  ____________

Kotona lisätyt tuotteet koululle.  ____________

Viedään pahvilaatikot matkahuoltoon.  ____________

Varasto on vastaanottanut tuotteet ja ne on myynnissä.
Seurataan myyntiä kerran kuukaudessa. 1. Tarkastus _______

Tehdään loppuraportti: Mitä opittiin, Paljonko tienattiin.
Lähetetään raportti Vähänkäytetyn edustajalle. ____________

Kaikki tuotteet lisätty. Jokainen oppilas lähettää tuotteet
sähköisesti tarkastettavaksi. Kun tuotteet tarkastettu viesti tullut
oppilaille, pyydetään lähetyskoodi Vähänkäytetyn edustajalta.
_________

Luodaan omat tilit ja käydään yhdessä läpi kuinka tuotteet
perustetaan.  _________

TEHTY



YHTEISTYÖYRITYS 
VÄHÄNKÄYTETTY.FI

Oululainen kiertotalousyritys. Perustettu vuonna 2014. 
Yritys on osakeyhtiö. Virallinen nimi on Suomen
Nettikirpputorit Oy. Palvelu on Nettikirpputori

Vähänkäytetty.fi

OSTAJA MYYJÄ

ASIAKKAAN LISÄARVO

Myyjä pääsee myytävistä tavaroista kerralla eroon eikä
sen tarvitse lähetellä tuotteita toisille kuluttajil le, valvoa

maksuliikennettä tai vastailla Yv, Av ja Jono-
kommentteihin. Myyjä voi myydä tavaroitaan turvallisesti

ja saada tuotteista pyytämänsä rahan.  
Ostaminen on myös turvallista, koska  

Vähänkäytetty.fi:ssä asioidaan kuten normaalissa
verkkokaupassa ja kaikilla tuotteilla on peruutus- ja

palautusoikeus.

Voi ostaa 

usealta eri 

myyjältä 

yksillä 

postikuluilla

Lisää tuotteet 

palveluun, lähettää 

tuotteet varastolle. 

Varasto hoitaa 

lähettämisen 

asiakkaille



T E K S T I I L I N -
K I E R R Ä T Y S  D I A T

Opetus aloitetaan kertomalla yrityksestä ja käymällä tekstiil in
kierrätys- diat: 

Vähänkäytetty.fi on kiertotalousyritys, jonka tavoitteena on viedä tärkeää 

viestiä eteenpäin tekstiilien kierrättämisestä ja uusiokäyttämisestä. 

Vähänkäytetty.fi:n missio on opastaa ihmisiä kierrättämään ja uusiokäyttämään 

kodin tekstiilejä, harrastusvälineitä sekä pientavaroita tuottoisasti. 

 

Tämän vuoksi Vähänkäytetty.fi on tehnyt kouluille suunnatun 

Ekotekokampanjan, jonka kautta on tarkoitus opetella tekstiilien 

uusiokäyttämistä sekä sitä miten poistotekstiilejä kannattaa hyödyntää ja jos ei 

voi hyödyntää niin opitaan mikä niiden loppusijoitus paikka on. Tämä on tärkeä 

viesti lapsille ja nuorille heidän tulevaa ympäristöään ja elinoloja ajatellen. Näin 

voimme edesauttaa kestävää kehitystä. 

 

Ekotekokampanjan toinen osa perehtyy yrittäjyyskasvatukseen ja luokka tekee 

projektin, jonka avulla he oppivat tekemään asioita yhteisen päämäärän eteen 

sekä oppivat miten myymällä jotain omaa käytettyä tavaraa voi saada rahaa ja 

samalla säästää luontoa. Luokka tulee siis keräämään rahaa tällä luokkaretkeä 

tai muuta tarkoitusta varten. Tämän projektin kuvaus käydään lopuksi 

ennakkona seuraavaa tuntia varten. 



T E K S T I I L I N -  
K I E R R Ä T Y S  D I A T

Lakimuutos vuonna 2016 muutti jätteiden sijoittelua. Lakimuutoksen jälkeen 

orgaanista jätettä kuten biojätettä, puuta ja tekstiiliä ei ole saanut viedä 

kaatopaikalle. Monet käsittivät uuden lain niin , että tekstiilejä ei saisi laittaa 

sekajätteeseen. Sekajäte ei kuitenkaan päädy kaatopaikalle vaan poltettavaksi 

 

Suomessa syntyy noin 70 miljoonaa kiloa tekstiilijätettä vuodessa. Arvioiden 

mukaan kulutuksesta uudelleenkäyttöön ohjautuu noin 30 % ja kierrätykseen noin 

14 %. Loput päätyivät ennen kaatopaikoille, mutta vuonna 2016 orgaanisen jätteen 

kaatopaikkasijoituskiellon astuttua voimaan suurin osa päätyy sekajätteen 

kanssa poltettavaksi. Tekstiilijätteelle ei ole Suomessa järjestetty kuluttajalle 

helppoa erilliskeräystä, jonka takia tekstiilimme päätyvät sekajätteeksi tai 

esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöjen taakaksi 

 

Tästä johtuen hyvin moni ihminen on vienyt tekstiilijätteen lakimuutoksen 

jälkeen vaatekeräyksiin vaikka siellä sanotaan selvästi, että eivät ota vastaan 

likaisia ja rikkinäisiä vaatteita. 

Tämä on siitä samasta syystä, että heidän täytyy viedä likaiset ja rikkinäiset 

vaatteet sekajätteeseen ja se kaikki niiden erottelu ja siitä tuleva maksu on poissa 

hyväntekeväisyydestä. Ja jos etsitään kestävämmän kehityksen ratkaisua 

tekstiilijätteelle, ei sekajäte ole pidemmän päälle järkevin ratkaisu.



T E K S T I I L I N -
K I E R R Ä T Y S  D I A T

Tekstiilien keräys on vähäistä Suomessa.  On ymmärretty se, että jotain tälle 

asialle täytyy tehdä. Tällä hetkellä ehjiä ja puhtaita vaatteita keräävät ja 

kierrättävät esim. Vähänkäytetty.fi, kivijalkakirpputorit, SPR, UFF.  

 

KATSOTAAN VIDEO: 

Suomen tekstiili ja muoti ry on tehnyt videon joka havainnollistaa tekstiilien 

hyödyntämisen: https://www.youtube.com/watch?v=rY2kY6J- 

pCU&feature=youtu.be 

 

 



T E K S T I I L I N -  
K I E R R Ä T Y S  D I A T

Vaatekaupat ovat lähteneet keräämään poistotekstiilejä ja niistä seuraavaksi 

hieman lisää. 

 

Lindex 

 

Vastaanottaa kaikenlaisia tekstiilejä riippumatta sen alkuperästä 

Tekstiilien tulee olla kuivia, puhtaita ja ne tulee sulkea muovipussiin. 

Tekstiilit muovipussissa luovutetaan kassalle ja ostoksen loppusummasta saa 10% 

alennusta 

Täältä tekstiilit lähtevät Remeo- yritykselle jossa tekstiilit lajitellaan 

uusiokäyttöön tai jatkojalostukseen esim. autoteollisuuteen eristeeksi. Vain 2% 

tekstiileistä päätyy poltettavaksi. 

 



T E K S T I I L I N -
K I E R R Ä T Y S  D I A T

KappAhl 

 

KappAhl kerää samalla tavalla muovipussiin laitettuja tekstiilejä, asusteita ja 

kenkiä. Tekstiilien tulee olla kuivia ja suhteellisen puhtaita 

Näytetään pussi kassalla ja laitetaan keräysastiaan 

Tästä hyvästä saa 5€ alennussetelin jonka voi käyttää yli 30€ arvoisiin ostoksiin. 

Jokaisesta kerätystä kilosta KappAhl lahjoittaa 2snt hyviin tarkoituksiin niissä 

maissa missä heidän tuotanto toimii 

Tekstiilit menevät lajittelulaitokseen Berliiniin, jossa materiaalit jaotellaan 

uudelleen käytettäviin, kierrätettäviin ja energiantuotantoon meneviin ryhmiin. 

 

H&M 

 

H&M kerää myös vaatteita ja heille voi viedä tekstiilejä muovipussissa kunnosta 

ja merkistä riippumatta 

Heidän kumppanina on I:CO, joka lajittelee tekstiilit samalla tavalla 

uusiokäyttöön, jatkojalostukseen, kierrätykseen tekstiilikuiduksi tai poltettavaksi 

Suomessa lahjoitetaan 2snt jokaista kerättyä vaatekiloa kohden Suomen 

unicefille. 

 



T E K S T I I L I N -  
K I E R R Ä T Y S  D I A T

Suomen valtion kierrätysasteen tavoite on olla 55% vuonna 2025. Tavoite on 

yhdenmukainen Euroopan unionin jätedirektiivin ja Suomen jäteasetuksessa 

asetetun yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteen kanssa. Tällä hetkellä 

kierrätysaste on 33%. 

Tällä hetkellä suurin haaste on muuttaa ihmisten asenteita ja kulutustottumuksia 

 

Tämä olisi tavoite: 

Esimerkki 

Veera ostaa poistotekstiileistä valmistetun t-paidan ja käyttää sitä vuosia. Kun 

paita ei enää sovi, Veera myy sen eteenpäin kirpputorilla. Hanne bongaa paidan 

kirppiksellä, ostaa sen ja käyttää sitä muutaman vuoden. Paita menee rikki. 

Hanne vie paidan lähimpään tekstiilijätteiden erilliskeräysastiaan. Astiasta 

rikkinäinen paita matkaa tekstiilijätteen lajittelulaitokselle ja sieltä edelleen 

eteenpäin suomalaiseen yritykseen, joka valmistaa poistotekstiileistä 

eristemateriaalia. T-paita päätyy eristeeksi taloon, jota Veera perheineen 

rakentaa. 



T E K S T I I L I N -
K I E R R Ä T Y S  D I A T

Tällä hetkellä maapallon ihmisistä 20% käyttää 80% koko maapallon 

luonnonvaroista. Tarkoittaa sitä, että ne ihmiset jotka ovat rikkaampia ja asuvat 

hyvinvointivaltioissa käyttävät niiden muidenkin eli köyhien maiden ihmisten 

edestä luonnonvaroja. 

 

Qatar on suurin luonnonvarojen tuhlaaja, 

Suomea voidaan pitää maailman 18. tuhlaajana. Vuoden 2018 ylikulutuspäivää 

vietettiin Suomessa jo huhtikuun 11. päivä. Suomalaiset kuluttivat siis oman 

osansa maailman luonnonvaroista noin nelisen kuukautta maailman keskiarvo 

nopeammin. Suurin yksittäinen syy ylikulutukseen niin Suomessa kuin 

muuallakin maailmassa ovat energiantuotannon ja liikenteen 

kasvihuonekaasupäästöt. Päästöjä tuotetaan nopeammin kuin mitä esimerkiksi 

metsät ehtivät niitä sitoa. 

 

 



T E K S T I I L I N -  
K I E R R Ä T Y S  D I A T

Toinen merkittävä ympäristörasitus tulee ruoastamme. Mihinkään muuhun 

ihmistoimintaan ei käytetä niin paljon tuottavaa maapinta-alaa kuin 

maatalouden viljelys- ja laidunmaihin. Jokainen voi vähentää omaa kulutustaan, 

kun valitsee lautaselleen lihan sijaan useammin kasviksia tai lähivesien kalaa 

sekä välttää syömäkelpoisen ruoan heittämistä pois 

 

Ero tuhlareiden ja säästäjien välillä on huima. Maailman köyhimmissä maissa 

luonnonvarat riittävät koko vuodeksi.   

– Jos kaikki maailmassa eläisivät niin kuin keskiverto intialaiset, tarvittaisiin 0,7 

maapalloa. Silloin olisimme jo aika kestävällä tolalla. Vertailun vuoksi: jos kaikki 

kuluttaisivat suomalaisten tavoin, tarvitsisimme 3,6 maapalloa. 



T E K S T I I L I N -
K I E R R Ä T Y S  D I A T

Tutustu etukäteen hieman käsitteisiin. 

Käy käsitteet oppilaiden kanssa.

4 Vinkkiä mitä voi kotona tehdä.



T E K S T I I L I N -  
K I E R R Ä T Y S  D I A T

Kerrotaan oppilaille jokaisen ihmisen merkityksestä maapallon hyvinvoinnille.  

Tällä hetkellä tärkeintä on muuttaa ihmisten asenteita, jotta voimme pysäyttää 

ilmastonmuutoksen ja tässä tehtävässä jokaisen valinnoilla on suuri merkitys.  

 

Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden vanhempia ja he vievät viestiä eteenpäin siitä 

kuinka luonnonvarojamme tulee käyttää, jotta pystymme pitämään maapallomme 

elinkelpoisena mahdollisimman pitkään.  

 

Tässä esimerkkejä valinnoista joilla voi vaikuttaa 

- Vältä lentomatkustamista 

- Vähennä erityisesti ulkomailla tuotetun punaisen lihan syöntiä 

- Vältä ostamasta turhia tavaroita - > Osta vähemmän 

- Kierrätä vaatteet, tavarat ja metallijäte 

- Käytä kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita 

 



Y R I T Y S -
Y H T E I S T Y Ö  D I A T

Nyt alkaa Ekoteko-kampanjan projektiosuus, jonka avulla oppilas oppii tekemään 

asioita yrittäjämäisellä otteella. 

 

Tämän projektin tarkoitus on saada oppilaat ymmärtämään sen, kuinka asioilla 

on syy-seuraus suhde. On hankittava tavara, jonka voi myydä ja myynnistä saa 

rahan, jonka voi käyttää yhteisen päämäärän eteen. Jotta päämäärä saavutetaan, 

on tehtävä asioita, jotka eivät aina välttämättä ole niin mukaviakaan.  

 

 

 



Y R I T Y S -  
Y H T E I S T Y Ö  D I A T

Käydään läpi tavoitteet: 

 

Tämän Ekoteko-kampanjan aikana opimme miten voimme kestävämmin kuluttaa, 

mitä vaikutuksia omilla valinnoillamme on muille ihmisille ja luonnolle, miten 

voimme hävittää tekstiilijätettä ja kuinka voimme hyödyntää sitä kierrättämällä 

tai uusiokäyttämällä. Isompana tavoitteena on säästää luontoa.  

 

Ekoteko-kampanjan myötä opimme yrittäjämäistä otetta tekemällä yhteistyötä 

yrityksen kanssa. Teemme yhteistyössä projektin, jonka avulla opimme projektin 

vaiheita ja työskentelytapaa. Projektin aikana korostuu vastuun kantaminen 

annetuista tehtävistä, aloitekyky ja yritteliäisyys. Projektia tehdään yhteisen 

päämäärän eteen ja samalla opitaan yhteiskunta- ja työelämätaitoja. Projektiin 

tarvitaan luovuutta. 

 

 



Y R I T Y S -
Y H T E I S T Y Ö  D I A T

Tutustutaan projektin kulkuun ja sen vaiheisiin. Voidaan jo etukäteen miettiä

aikataulutusta ja tarvittavia materiaaleja. 

 

Aikataulutus kannattaa pitää kurissa. Kun projekti aloitetaan, annetaan oppilaille

mukaan ohje, jonka he vievät vanhemmille. Tähän voi kirjoittaa päivämäärän,

milloin tuotteet tulisi olla koululla. Vanhempia on hyvä myös muistuttaa asiasta

Wilman kautta tai muulla viestillä. 

 

Sopikaa päivämäärä milloin alatte lisäämään tuotteet. Ennen sitä kannattaa

valmistella tarvittavat sähköpostin käyttämiset ja luoda tili palveluun.  

 

Tässä esimerkki: 

1. Oppilas saa kirjeen vanhemmille vietäväksi, jossa on ohjeet ja päivämäärä

1.11. jolloin tuotteet tulee olla koululla.  

2. Viikko ennen tätä 25.10. tehdään sähköpostiosoite (jos ei ole vielä

sähköpostiosoitetta) ja samalla luodaan tili Vähänkäytetty.fi -palveluun. Riippuen

luokan koosta, tähän on hyvä käyttää 1-2h. 

3. Oppilas tuo 1.11. tuotteet koululle ja aletaan lisäämään tuotteet palveluun.

Käytetään tähän 2h. Jos ei mahdollista niin jaotellaan lisääminen kahdelle eri

tunnille. Sovitaan jatkopäivämäärä. 

4. Kun tuotteet lisätty palveluun 2.11. ja tuotteet on pakattu pahvilaatikoihin,

opettaja on yhteydessä vähänkäytetty.fi edustajaan laatikoiden toimituksesta. 

 



Y R I T Y S -  
Y H T E I S T Y Ö  D I A T

Tutustutaan tässä vaiheessa yhteistyöyritykseen Vähänkäytetty.fi. 

 

Tutustutaan sivustoon 

- Katsotaan oma tili- kohta ja mitä sieltä löytyy 

- Katsotaan mitä tuotteita myynnissä 

 

Käydään oppilaiden kanssa keskustelua siitä kuinka Vähänkäytetty.fi yritys 

tukee kestävää kehitystä. 

- Mahdollistaa ihmisille kestävän kuluttamisen 

- Mahdollistaa uusiokäyttämisen 

- Tuotteet jatkaa kulkuaan hyväntekeväisyyteen jossa tekstiilit jatkojalostetaan 

käyttöön tai kierrätykseen.  

- Ohjaavat ja opastavat ihmisiä kierrättämään ja uusiokäyttämään tuottoisasti 

- Kertovat vinkkejä somessa kuinka voi vaikuttaa omilla valinnoillaan kestävään 

kuluttamiseen.



Y R I T Y S -
Y H T E I S T Y Ö  D I A T

Aloitetaan tekemään tunnukset. Jos on jo olemassa esim. koulun oma sähköposti 

sitä voi käyttää. Tilin luontiin on oma ohjeistus, sen voi jakaa kaikille.  

 

Tässä vaiheessa voidaan käydä tarkemmin sivuston kohtia läpi 

- Katsotaan miten palvelu toimii 

- Katsotaan mistä löytyy kohta mistä lisätään tuotteet 

- Katsotaan mistä seurataan myyntiä  ja löytyy keskeneräiset tuotteet 

- Katsotaan video tuotteiden kuvaamisesta  

https://www.youtube.com/watch?v=7sc8B0ZbAS0 

 

Keskustellaan oppilaiden kanssa miksi hyvä tuotekuva on tärkeä myymisen 

kannalta. 

- Hyvä tuotekuva vaikuttaa siihen, haluaako asiakas ostaa tuotteen. Voi miettiä 

ostaisiko itse jos on huono ja sumea kuva tai kovin ruttuinen ja huononnäköinen 

vaate.  

 

Jaetaan nyt ohje kotiin ja sovitaan päivämäärä milloin tuotteet täytyy olla 

koululla ja samana päivänä alatte lisäämään tuotteet palveluun. Oppilas voi 

vanhempien kanssa lisätä tuotteita vielä kotonakin 2 päivää. Siitä voisi laittaa 

viestiä vanhemmille. Sen jälkeen kun kaikki oppilaan tuotteet on lisätty koulussa 

ja kotona, voi hän painaa "lähetä tuotteet tarkistettavaksi"-nappia. 

 



Y R I T Y S -  
Y H T E I S T Y Ö  D I A T

Nyt alkaa itse tekeminen eli myyminen.  

 

Kirjaudutaan palveluun ja otetaan tuotteen lisäämisohje esille.  

1. Ota kuva  

2. Valitse merkki ym valikoista ja kirjoita vapaateksti kenttään lyhyt kuvaus 

tuotteesta. 

3. Laita tuotteelle hinta. Hinta määrittyy oma hinta + VK:n fee 2,90€ Eli jos oma 

tuote maksaa 2€, on lopullinen hinta 4,90€ 

4. Tallenna tuote ja merkkaa tuotteeseen maalarinteipillä tuotenumero joka tulee 

tallennuksen jälkeen näkyville. 

 

Hintaa kannattaa miettiä ja katsoa vähän että millä hinnalla muut myy 

palvelussa saman tyylistä tuotetta. 

 

Kun kaikki 5 kpl tuotteita on lisätty eikä oppilas halua lisätä enää kotona niin 

painetaan "Lähetä tuotteet tarkastettavaksi"-nappia.  

 

Mietitään tämän tunnin aikana sitä miksi se oli parempi myydä palvelussa hyviä 

vaatteita/tavaroita eikä heittää roskiin. Mitä muuta voisi näille tavaroille tehdä? 

- Kuormitamme vähemmän luontoa kun ei tule niin paljon jätettä 

- Voi tehdä farkuista esim. laukkuja, kynäkoteloita. Tai tekstiilejä voi lahjoittaa 

autokorjaamoille räteiksi tai löytyeläintentalolle eläinten alustoiksi. 

 



Y R I T Y S -
Y H T E I S T Y Ö  D I A T

Yritystoimintaan liittyy aina oman tuotteiden tai palvelun markkinointi. Nyt kun 

tuotteet on vähänkäytetty.fi palvelussa myynnissä on aika alkaa markkinoimaan 

omia tuotteitaan ja vähänkäytetty.fi palvelua. Omien tuotteiden linkkiä voi jakaa 

tutuille sosiaalisen median kautta tai vaikka sähköpostilla. Pyydetään vanhempia 

mukaan markkinoimaan.  

 

Pohditaan oppilaiden kanssa miksi markkinointi ja mainonta on tärkeää 

yritykselle?  

- Jotta ihmiset tietävät palvelusta ja tätä kautta yritys saa asiakkaita 

- Täytyy miettiä missä ja miten markkinoidaan, jotta tavoitetaan oikeat 

asiakkaat. 

 

Omat tuotteet voi hakea sivuston alalaidassa olevalla Haku myyjänumerolla - 

toiminnolla. 

 

 



Y R I T Y S -
Y H T E I S T Y Ö  D I A T

Seurataan myyntiä omilta tileiltä. Kerran kuukaudessa katsotaan mikä on 

tilanne. Opettaja voi ohjeistaa oppilaat katsomaan summan jo edellispäivänä ja 

kirjaamaan sen vihkoon tai johonkin muuhun yhteiseen kirjaan ylös, jolla 

seuraatte myyntiä.  

 

Myyntiaika on 24 vkoa, jolloin tarkastelujaksoja tulee 6 kappaletta.  

 

Kun projekti loppuu tehdään esim. Google driveen raportti, jossa mietitään mitä 

opittiin kestävään kehitykseen liittyen ja mitä asioita opittiin yrittäjyyteen 

liittyen.  

 

Tehdään myös loppuraporttiin koonti paljonko oli myyjiä (oppilaita), paljonko 

tuotteita yhteensä myynnissä ja paljonko tienattiin. 

 

Lopuksi ollaan yhteydessä vähänkäytetty.fi edustajaan.  

 

 

 



Ohjeistus myyntitilin 

perustamiseen

Etunimen kohdalle koulun nimi ja luokka. Sukunimen kohdalle oppilaan nimi. Oppilaan
sähköpostiosoite laitetaan sähköpostiosoitekenttään. Muihin osoitekenttiin opettajan puh.nro
ja koulun katuosoite. 
 
Kun tuotteet on lisätty palveluun ja myyntinumerot on kaikissa tuotteissa, voi tuotteet viedä
yhdessä tai useammassa pahvilaatikossa matkahuollon toimipisteeseen. Vähänkäytetyn
edustaja antaa teille koodin millä voitte lähettää tuotteet varastolle.  
 
Kun tavarat on vastaanotettu varastolla, tulee myyntitileille näkyviin toimituskulu -6,90€.
Vähänkäytetyn edustaja poistaa nämä kulut tileiltä. 
 
Myyntiä voi seurata oppilaiden kanssa yhdessä kirjautumalla heidän tileilleen ja
vähänkäytetyn edustajalta saa yhteenvetoraportin myynnistä esim. kahden viikon tai
kuukauden välein. 
 
Kun myyntiaika (24 vkoa) päättyy, jäljelle jääneet tuotteet menevät hyväntekeväisyyteen
Fidalle. Fida on suomalainen avustus-, lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö. Voit tutustua
Fidaan täältä: https://www.fida.fi/tietoa-fidasta/ 



Ohjeistus tuotteiden   

lisäämiseen

1. Ota kuva kännykällä tai
valitse valmiina oleva kuva 
 
2. Valitse tuotekategoria 
esim. housut 
 
3. Valitse alakategoria 
esim. Lasten housut ja
shortsit 
 
4. Kirjoita tuotenimi ja
kuvaus esim. Farkut 
Hyväkuntoiset tyttöjen farkut 
 
5. Määritä hinta 
 
6. Valitse tuotteen merkki,
kunto ja koko sekä kenelle
tuote soveltuu. 
 
7.Hyväksy ehdot ja paina
tallenna. 
 
8. Saat tuotekoodin
tallennuksen jälkeen. Kirjoita
koodi maalarinteippiin ja
liimaa se tuotteeseen.



Ohjeistus tuotteiden 

lähettämiseen

1. Kertaus tuotteiden lisäämisestä:

2. Kun oppilas on lisännyt kaikki tuotteet koulussa ja kotona,
lähetetään tuotteet sähköisesti tarkastettavaksi ja pakataan tavarat
pahvilaatikoihin. Odotetaan, että tuotteet on tarkistettu. Siitä tulee
kuittausviesti sähköpostiin jokaiselle oppilaalle. 

3. Tämän jälkeen pyydetään lähetyskoodi vähänkäytetyn edustajalta
ja viedään paketit matkahuoltoon. Annetaan siellä lähetyskoodi
virkalilijalle. 

4. Jäädään odottamaan tuotteiden saapumista varastolle ja niiden
myyntiin julkaisemista. Vähänkäytetyn edustaja poistaa oppilaiden
tileiltä myyntiinlaittamiskulut ennen myyntituottojen tilitystä.



Ohjeistus 

myynnin seuraamiseen

Seuraa myyntiä alavalikosta painamalla "Seuraa myyntiä". 
 
Sieltä aukeaa Myytävät tuotteet - valikko ja sieltä voi valita
haluaako esim. nähdä tuotteet jotka on myyty ja tilitetty tai
myyty ja odottaa palautusajan umpeutumista. 



Ohjeistus 

myyntituottojen  siirtämiseen

1. Kun tulee myyntituottojen siirtämisen aika. Ilmoita
tilinumero sähköpostilla Vähänkäytetyn edustajalle.  
 
2. Menkää oppilaan omalle tilille, siellä kohtaan
rahaliikenne ja myyntituottojen siirto tilille. 
  
3. Painakaa "Siirrä myyntituottoja" ja kirjoittakaa sinne
ruutuun Koulun nimi ja luokkatunnus. 
 
4. Myyntituotot siirretään Vähänkäytetyltä yhtenä summana
luokan tilille. 


