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Lapsen oikeuksien
viikko Lohjalla

Lapsen oikeuksien viikko on toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää YK:n

lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Viikkoa

vietetään 15.11.–21.11.

Lohjalla toteutetaan monipuolista ohjelmaa viikon aikana lapsille, nuorille ja perheille.

Viikkoa juhlistetaan monin eri tavoin myös varhaiskasvatuksessa, kouluissa, nuorisotaloilla,

kerhoissa – kaikkialla, missä lasten oikeudet toteutuvat arjessa!

Lapsen oikeuksien viikkoa juhlitaan tänä vuonna teemalla ”Mulla on väliä, sulla on väliä” –

jokaisella lapsella on oikeus hyvään kohteluun.
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Viikko huipentuu lapsen oikeuksien päivän tapahtumaan Lohjan torilla perjantaina 19.11.

Aamupäivällä 9.30–10.30 on luvassa ohjelmaa alle kouluikäisille lapsille ja alakoululaisille,

ja iltapäivällä kello 13.00–14.00 kouluikäisille ja nuorille.

Päivä alkaa klo 9.30 Lasten ääni -räpillä (Juha Koivuporras). Klo 9.45 Taikuri Bluffo tekee

taikoja ja musisoi yhdessä kaupunginorkesterista tuttujen Kimmo Leppälän ja Ilkka Jorosen

kanssa.

10.00 Professori TikTak ja aikakone ovat vierailulla Lohjan Teatterilta. 10.15 Lohjan

Liikuntakeskuksen Taika-Pingviini tanssittaa lapsia.

Iltapäivällä klo 13.00 vuorossa on Laurentius-koulun 1.- ja 4.-luokkalaisten puhe lapsen

oikeuksista ja “Lapsella on oikeus”-tanssi. 13.15 luvassa on Musiikkia maailmalta! (Pedro

Aibéo, Kimmo Leppälä, Ilkka Joronen). 13.30 Lasten ja nuorten näkemyksiä ideaseinän

annista (nuorisovaltuustosta Hilla Laukka ja Joel Kronqvist). 13.45 Tiktok-tanssi (Timea

Hyökki)

Ohjelma on lapsia ja nuoria osallistavaa. Luvassa on siis liikuttavaa musiikkia, tanssia,

ajatuksia lapsen oikeuksista sekä ideaseinän annin avausta. Tapahtumaa voi seurata myös

Youtubesta Lohjan kaupungin kanavalta.

Tapahtumia viikon varrella
Nuorisotyöpaja Tuuma juhlistaa lapsen oikeuksien viikkoa jakamalla kierrätyskeskuksessa

käyville lapsiasiakkaille yhden valinnaisen pehmolelun keskiviikkona 17.11.2021. Lohjan

avoin varhaiskasvatus järjestää lasten oikeuksien päivän temppuradan Tennarissa

perjantaina 19.11. kello 11.00–13.00 (osoite Rantapuisto 45).

Lapsen oikeuksien viikolla tapahtumia järjestetään myös seurakunnassa ja nuokkareilla.

Varhaiskasvatuksessa järjestetään perjantaina 19.11. Liikkuvat Pihat -tapahtumia

kaupungin varhaiskasvatusta tarjoavissa yksiköissä. Lapset ovat päässeet itse

suunnittelemaan liikunnallisia leikkejä yksikön pihalle ja saaneet kutsua mukaan läheisiään.
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poistotekstiilejä

Jäteyhtiö Rosk’n Roll on ryhtynyt keräämään poistotekstiilejä. Alkuvaiheessa

poistotekstiilejä kerätään määrätyillä jäteasemilla sekä muutaman yhteistyökumppanin

toimipisteissä. Kerätyistä tekstiileistä jalostetaan uusiokuitua.

Rosk’n Rollin poistotekstiilien keräys alkaa viidellä paikkakunnalla: Loviisassa, Porvoossa,

Raaseporissa, Lohjalla ja Vihdissä. Keräyspisteet ovat Loviisan jäteasemalla ja Loviisan

Goodwill-lahjoituspisteellä, Porvoon Domargårdin jätekeskuksessa ja Porvoon Goodwill-

myymälässä, Tammisaaren jäteasemalla ja Emmaus Westervikin kirpputorilla

Raaseporissa, Lohjan Munkkaan jätekeskuksessa, Vihdin jäteasemalla sekä Vihdin

kierrätyskeskuksessa Nummelassa. Kotitalouksien poistotekstiilejä otetaan vastaan

maksutta.

Käyttökelvoton, puhdas ja kuiva
Poistotekstiilien keräykseen kuuluvat kotitalouksien loppuun kuluneet vaatteet ja

kodintekstiilit.

–Nyrkkisääntö on, että kuivat ja puhtaat, loppuun kuluneet eli käyttökelvottomat

vaatekappaleet ja kodintekstiilit ovat poistotekstiilejä, kertoo Rosk’n Rollin

projektisuunnitelija Marika Makkonen.

Keräykseen ei kuitenkaan saa laittaa esimerkiksi alusvaatteita tai sukkia eikä myöskään

kenkiä, peittoja tai mattoja. Myöskään kosteita, homeisia, vahvasti haisevia tai tuholaisia

sisältäviä tekstiilejä ei saa tuoda keräykseen. Nämä kuuluvat sekajätteeseen.

–Jos poistotekstiilin keräyspiste ei vielä sijaitse kohtuullisen etäisyyden päässä, voi kaikki

käyttökelvottomat tekstiilit yhä laittaa sekajäteastiaan, josta ne kuljetetaan jätevoimalaan

energiana hyödynnettäväksi, Makkonen lisää.



(https://www.ykkoslohja.

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.  
To find out more, including how to control cookies, see here: Evästekäytäntömme (https://automattic.com/cookies/)

Sulje ja hyväksy

https://www.ykkoslohja.fi/author/toimittaja/
https://www.ykkoslohja.fi/
https://automattic.com/cookies/


11/19/21, 7:15 PM Lapsen oikeuksien viikko Lohjalla - Kaupunkilehti Ykkös-Lohja

https://www.ykkoslohja.fi/lapsen-oikeuksien-viikko-lohjalla/ 9/21

(https://i2.wp.com/www.ykkoslohja.fi/wp-content/uploads/2021/11/vaate2-–-kopio.jpg?

ssl=1)

Rosk’n Rollin huoltomies Toni Kuosmanen esittelee, miten poistotekstiilit pakataan tiiviisti

suljettuun jätesäkkiin ja nostetaan keräysastiaan.

Loppuun kuluneesta uusiokuiduksi
Rosk’n Rollin yhteistyökumppanit lajittelevat kerätyt poistotekstiilit laadun mukaan.

Käyttökelvottomat tekstiilit ohjataan Paimioon, Lounais-Suomen jätehuollon juuri avattuun

uuteen laitokseen, jossa tekstiilit käsitellään ja jalostetaan kierrätysraaka-aineeksi.

Uusiokuiduista valmistetaan esimerkiksi lankaa, erilaisia kuitukangasmateriaaleja, eristeitä,

akustiikkalevyjä ja suodatinkankaita sekä komposiitteja. Uusiokuidulle haetaan jatkuvasti

uusia käyttökohteita.
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Sellaisenaan käyttökelpoinen materiaali ohjataan takaisin tekstiiliteollisuuteen tai

uusiokäyttöön pienyrittäjien työstettäväksi.

–Jos mukaan on eksynyt hyvälaatuisia vaatteita tai tekstiilejä, ne käytetään uudestaan

sellaisenaan. Rosk’n Roll kuitenkin kannustaa laittamaan käyttökelpoiset, hyvälaatuiset

vaatteet suoraan esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöjen keräyksiin, kierrätysmyymälöihin

tai kirpputoreille eikä poistotekstiilien keräykseen, sanoo Makkonen.

Luonto kiittää
Tuomalla loppuun kuluneet vaatteet ja kodin tekstiilit poistotekstiilien keräykseen tekee

luonnolle palveluksen. Tekstiiliteollisuus kuuluu suurimpiin ympäristön kuormittajiin, ja

pelkästään Suomessa syntyy noin 100 miljoona kiloa tekstiilijätettä vuosittain.

Tähän saakka poistotekstiilejä ei ole ollut mahdollista käsitellä Suomessa, mutta Paimion

jalostuslaitoksen myötä kuluneet farkut ja reikäinen mekko voivat saada uuden elämän

uusiokuidun muodossa.

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa uuden jätealain, jossa määrätään, että koko maassa on

aloitettava poistotekstiilien keräys vuoteen 2023 mennessä. Poistotekstiilien keräyksestä

kotitalouksilta vastaavat kunnalliset jäteyhtiöt, Itä- ja Länsi-Uudellamaalla Rosk’n Roll.
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Rosk’n Roll ryhtyy keräämään poistotekstiilejä, näin alkuun määrätyillä jäteasemilla sekä

muutaman yhteistyökumppanin toimipisteissä. Kerätyistä tekstiileistä jalostetaan

uusiokuitua. 

Näin lajittelet poistotekstiilejä
Poistotekstiilien keräykseen kuuluvat puhtaat, kuivat, loppuun kuluneet, käyttökelvottomat

vaatteet ja kodintekstiilit, kuten takit, housut, paidat, hameet, lakanat, pyyhkeet ja

pöytäliinat. Tekstiileistä ei saa irrota likaa tai hajuja, mutta pinttyneet tahrat eivät haittaa.
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TOIMITTAJA

(HTTPS://WWW.YKKOSLOHJA.FI/AUTHOR/TOIMITTAJA/)

Keräykseen ei saa laittaa mattoja, kenkiä, laukkuja, vöitä, alusvaatteita, sukkia,

sukkahousuja, tyynyjä, peittoja, pehmusteita tai pehmoeläimiä eikä kosteita, homeisia,

tekstiilituholaisia sisältäviä tai vahvasti haisevia tekstiilejä.

Pakkaa poistotekstiilit jätesäkkiin ja sulje tiiviisti. Tuo säkit yllä mainittuihin keräyspisteisiin.

Tunnistat keräysastiat tarroista, joissa lukee ”Poistotekstiilit” viininpunaisella pohjalla.

Rosk’n Roll

Share this:

 (https://www.ykkoslohja.fi/roskn-roll-alkaa-kerata-poistotekstiileja/?share=facebook)

 (https://www.ykkoslohja.fi/roskn-roll-alkaa-kerata-poistotekstiileja/?share=linkedin)

 (https://www.ykkoslohja.fi/roskn-roll-alkaa-kerata-poistotekstiileja/?share=twitter)

 (https://www.ykkoslohja.fi/roskn-roll-alkaa-kerata-poistotekstiileja/?share=jetpack-whatsapp)
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Bo Lindqvist

Toivottu mainoskoko

Kokosivu tai puolikas

Bubbleroom palvelee

Oma mainos lehteen tai digiin?
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Viesti *

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.

Sähköpostiosoite

Tilaa

(http://pizza-online.fi/tt/index.php?tt=6148_1307909_301499_&r=)

Lähetä

Mitä Kulttuuri On? (Https://Www.Ykkoslohja.Fi/Mita-Kulttuuri-On/)

Poliisilla Ja Puolustusvoimilla Yhteistoimintaharjoitus - Mukana Helikoptereita

(Https://Www.Ykkoslohja.Fi/Poliisilla-Ja-Puolustusvoimilla-Yhteistoimintaharjoitus-Mukana-
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Suomeen Ollaan Suunnitelmien Mukaan Pystyttämässä Akkuklusteria

(Https://Www.Ykkoslohja.Fi/Suomeen-Ollaan-Suunnitelmien-Mukaan-Pystyttamassa-Akkuklusteria/)

Ajankohtaista Koronatilanteesta, Rajoituksista Ja Rokotuksista (Https://Www.Ykkoslohja.Fi/Ajankohtaista-

Koronatilanteesta-Rajoituksista-Ja-Rokotuksista/)

Tilaa uutiset sähköpostiisi!

Pizzatauko?

Suosituimmat artikkelit juuri nyt



(https://www.ykkoslohja.

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.  
To find out more, including how to control cookies, see here: Evästekäytäntömme (https://automattic.com/cookies/)

Sulje ja hyväksy

http://pizza-online.fi/tt/index.php?tt=6148_1307909_301499_&r=
https://www.ykkoslohja.fi/mita-kulttuuri-on/
https://www.ykkoslohja.fi/poliisilla-ja-puolustusvoimilla-yhteistoimintaharjoitus-mukana-helikoptereita/
https://www.ykkoslohja.fi/chaplinia-vanhan-ajan-tyyliin-harjulassa/
https://www.ykkoslohja.fi/suomeen-ollaan-suunnitelmien-mukaan-pystyttamassa-akkuklusteria/
https://www.ykkoslohja.fi/ajankohtaista-koronatilanteesta-rajoituksista-ja-rokotuksista/
https://www.ykkoslohja.fi/
https://automattic.com/cookies/


11/19/21, 7:15 PM Lapsen oikeuksien viikko Lohjalla - Kaupunkilehti Ykkös-Lohja

https://www.ykkoslohja.fi/lapsen-oikeuksien-viikko-lohjalla/ 16/21

Ajankohtaista Koronatilanteesta Lohjalla - Kolmas Rokotekierros On Alkanut

(Https://Www.Ykkoslohja.Fi/Ajankohtaista-Koronatilanteesta-Lohjalla-Kolmas-Rokotekierros-On-Alkanut/)

Olut- Ja Viinihuone Norden – Olohuone Isojen Kaupunkien Tyyliin (Https://Www.Ykkoslohja.Fi/Olut-Ja-

Viinihuone-Norden-Olohuone-Isojen-Kaupunkien-Tyyliin/)
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Lapsen Oikeuksien Viikko Lohjalla (Https://Www.Ykkoslohja.Fi/Lapsen-Oikeuksien-Viikko-Lohjalla/)

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset Ykkös-Lohjan uusista artikkeleista.

Liity 1 664 tilaajien joukkoon

Sähköpostiosoite

Tilaa
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Elokuu 2019 (Https://Www.Ykkoslohja.Fi/2019/08/)

Heinäkuu 2019 (Https://Www.Ykkoslohja.Fi/2019/07/)

Kesäkuu 2019 (Https://Www.Ykkoslohja.Fi/2019/06/)

Toukokuu 2019 (Https://Www.Ykkoslohja.Fi/2019/05/)

Huhtikuu 2019 (Https://Www.Ykkoslohja.Fi/2019/04/)
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Helmikuu 2018 (Https://Www.Ykkoslohja.Fi/2018/02/)

Tammikuu 2018 (Https://Www.Ykkoslohja.Fi/2018/01/)

Joulukuu 2017 (Https://Www.Ykkoslohja.Fi/2017/12/)

Tammikuu 2017 (Https://Www.Ykkoslohja.Fi/2017/01/)
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uutiset (https://www.ykkoslohja.fi/category/uutinen/) talous (https://www.ykkoslohja.fi/category/talous/)

kulttuuri (https://www.ykkoslohja.fi/category/kulttuuri/)

matkailu (https://www.ykkoslohja.fi/category/matkailu/)

yhteiskunta (https://www.ykkoslohja.fi/category/yhteiskunta/)

urheilu (https://www.ykkoslohja.fi/category/urheilu/)

harrastukset (https://www.ykkoslohja.fi/category/harrastukset/)

autot (https://www.ykkoslohja.fi/category/autot/) hyvinvointi (https://www.ykkoslohja.fi/category/hyvinvointi/)

koti ja asuminen (https://www.ykkoslohja.fi/category/koti-ja-asuminen/)

Kotinurkkaus (https://www.ykkoslohja.fi/category/kotinurkkaus/)

Muut (https://www.ykkoslohja.fi/category/uncategorized/)

vihjecorner 1×2 (https://www.ykkoslohja.fi/category/vihjecorner-1x2/)

viihde (https://www.ykkoslohja.fi/category/viihde/)

(C) 2018 Kettu Julkaisut Oy - Ykkös-Lohja
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