Vierailu LeVeTeksiin ja EKO Mummola -puotiin
Ekokylä-hankkeessa järjestettiin la 16.9.2017 tutustumiskäynti Lempäälän ja
Vesilahden tekstiilikierrätyspajaan LeVeTeksiin sekä Ideaparkissa sijaitsevaan
EKO Mummola -puotiin. Koska Ekokylä-hankkeessa tavoitellaan sekajätteen
määrän vähentämistä sekä kierrätyksen tehostamista Lantulan seudulla,
hankkeessa koettiin tärkeäksi tutustuttaa alueen asukkaat myös tekstiilien
kierrätysmahdollisuuksiin.
Lempäälän-Vesilahden Työttömät ry:n pyörittämään LeVeTeksiin voi kuka
tahansa viedä lankoja, ompelutarvikkeita, sekä tekstiilejä. Tekstiileiden ei
tarvitse olla täysin ehjiä ja hyväkuntoisia, sillä LeVeTeks ottaa vastaan myös
nukkaantuneita ja rikkinäisiä materiaaleja. Tekstiilit lajitellaan kunnon ja
materiaalin mukaan, niistä irrotetaan napit ja vetoketjut, jonka jälkeen ne
jatkojalostetaan. Osasta ommellaan esimerkiksi uusiotuotteita tai tehdään
huoltoliinoja konepajojen ja autokorjaamojen käyttöön.
LeVeTeksillä tutustumiskäyntiläisiä oli ohjaamassa LeVeTeksin omasta
henkilökunnasta Ulla Harmaala ja Marja Vahvelainen sekä EKO Mummola
puodin pitäjä Tarja Matikainen. Matikaiselle LeVeTeks on materiaalien aarreaitta,
josta hän käy hakemassa ideoita omiin töihinsä ja hankkimassa erilaisia
tekstiileitä ja muita materiaaleja. Matikainen myy EKO Mummola -puodissa
uniikkeja kierrätystekstiileistä valmistettuja vaatteita, asusteita, kenkiä ja
koruja sekä pehmoleluja ja sisustustekstiileitä. Lisäksi EKO Mummola puodin
Ateljeehen voi tuoda vanhoja vaatteita korjattavaksi tai muuten muokattavaksi.
Myös LeVeTeksillä toimii oma ompelija, joka tekee pieniä korjaustöitä, kuten
vetoketjun vaihdon tai lahkeiden lyhennyksen edulliseen hintaan.

EKO Mummola -puodin pitäjä Tarja Matikainen kertoo LeVeTeksin toiminnasta.
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LeVeTeksiin ja EKO Mummola puotiin tehtyjen tutustumiskäyntien lisäksi
vaatteiden kierrätys- ja hyötykäyttö -teemaa jatketaan Lantula-talolla
pidettävän vaatteiden tuunauskurssin merkeissä la 14.10 klo 10–15. Kurssilla
ommellaan vanhoista käyttämättömäksi jääneistä vaatteista uudenlaisia
vaatteita, koriste-esineitä, pehmoleluja tai mitä ikinä niistä keksitäänkään.
Saman viikonlopun aikana pe 13.10 - su 15.10 Lantula-talolla järjestetään
vaatteidenkeräyspäivät, jolloin talolle voi tuoda vanhoja vaatteita, joista haluaa
itse päästä eroon, mutta joista voisi kuvitella olevan vielä iloa jollekin toiselle.
Myös rikkinäisiä tekstiileitä voi tuoda, ja ne viedään suoraan kierrätykseen.
Vaatteita saa vapaasti viedä mukanaan ja vaihdella muiden kanssa. Ne
vaatteet ja tekstiilit jotka eivät löydä uutta omistajaa kuljetetaan LeVeTeksille,
josta Lantulan seudun kyläyhdistys sai vierailun myötä uuden
yhteistyökumppanin.

