Näin pistät pystyyn ja
aloitat yhdistyksessäsi

Hävikkikukkaklubin

Mikä hävikkikukkaklubi?
Ideana on pelastaa ja hyödyntää
myymättömiä tai pikkuviallisia kukkia
tukuista, marketeista sekä
kukkakaupoista. Tavoitteena on sitoa
kimppuja yhdessä ja lahjoittaa ne
haluamiinne
hyväntekeväisyyskohteisiin
lähialueella, kuten vanhainkoteihin ja
sairaaloihin.

Miten pääsemme alkuun?
1. Kasaa ydinryhmä ja hanki kukkakumppanit
Kerää kukkien sidonnasta kiinnostunut ydinryhmä, joka ottaisi toiminnan
käynnistämisestä vastuuta kanssasi, esim. 2-5 henkeä.
Kartoittakaa ja kontaktoikaa alueenne kukkatukkuja, kukkakauppoja, marketteja ja
tapahtumajärjestäjiä. Kertokaa yhdistyksenne kerhon toiminnasta huonoksi
menevien kukkien hyödyntämiseksi hyväntekeväisyydessä, lahjoituskimppujen
tekoon.
Pohtikaa, kuinka usein haluaisitte kokoontua? Kuinka usein ja mistä hävikkikukat
tulisivat? Minä viikonpäivänä ja millä syklillä hävikkikukkia olisi parasta noutaa
liikkeistä? Millä tavoin yrittäjälle olisi helpointa ilmoittaa kukkahävikistä ja tehdä
kukkalahjoituksista mahdollisimman helppoja?

2. Kuinka saada yrityksiä
lahjoittamaan kukkia?
Korostakaa, että haluatte olla osaltanne vähentämässä
kukkahävikkiä. Jopa 40 % tuotetuista kukista voi päätyä hävikkiin.
Kukkien kasvatus ja tuonti aiheuttaa ympäristövaikutuksia. Siksi
tuntuisi turhalta, että elinkaarensa loppupuolella oleva tai vioittunut
kimppu joutuisi roskiin, sen sijaan että ehtisi vielä ilahduttaa pienen
käsittelyn jälkeen.
Vastaavaa toimintaa toteuttaa pääkaupunkiseudulla Flower Rescue.
Useissa maissa toimii vastaavanlaista toimintaa juuri järjestöpohjalta.
Pelastetut kukat ilahduttavat erityisesti heikoimmassa asemassa
olevia ja niitä, joilla ei ole mahdollisuuksia ostaa omia kukkia.
Mikäli yritys on kiinnostunut myös omasta näkyvyydestä, voitte
suunnitella yhdessä esimerkiksi yhdistyksen ja yrityksen/yritysten nimet
sisältävän kimppukortin tai tarran, joka voi näkyä kimpun yhteydessä.
Yritys voi myös kertoa esim. nettisivulla lahjoittavansa kukkia
tällaiseen toimintaan ja sitä kautta korostaa vastuullisuuttaan.
Kesä-aikaan voitte myös hyödyntää luonnonkukkia.

3. Valitkaa lahjoituskohteet &
miettikää logistiikkaa
Pohtikaa ja keskustelkaa yhdessä, millaisiin kohteisiin
kimppuja voisi toimittaa lähialueella säännöllisesti.
Kytkeytyykö joku tietty toimijaryhmä lähelle
yhdistyksenne toimintaa ja arvopohjaa? Ottakaa
tahoihin yhteyttä yksi kerralla, sitä mukaan kun
toiminta vakiintuu ja tiedätte, paljonko
lahjoituskimppuja syntyy esimerkiksi per viikko. Voitte
vuorotella lahjoituskohteiden välillä.
Keskustelkaa myös, miten hävikkikukkien nouto ja
kimppujen kuljetus olisi järkevintä hoitaa,
minimoiden turhat ajokilometrit. Onko jokin kohde
lähellä jonkun osallistujan kotia? Käykö joku
osallistuja säännöllisesti esim. vanhainkohdissa. Vai
voiko yhdistys tai yritys sponsoroida toimintarahaa
hävikkikukkakerholle, jolla voidaan korvata kukkien
noudosta ja kuljetuksesta syntyneitä
polttoainekuluja?

4. Hankkikaa välineet ja
Title
kokoontumispaikka
Pohtikaa, mikä olisi hyvä tila kukkien käsittelyyn ja kimppujen
kasaamiseen. Jonkun kotona, seurantalolla tai yhdistyksen
tiloissa vaiko esim. kukkatukun? Pientä sotkua syntyy kukkien
käsittelystä ja huonojen kukkien ja lehtien poistamisesta.
Kylmäsäilytys on hyvä, mikäli kukkia ei kuljeteta heti.
Vähillä välineillä pääsee alkuun; teräviä veitsiä sekä
puutarhasaksia, kuminauhoja, juuttinarua, sekä vanhoja
sanomalehtiä kuljetusta varten kylmällä.
Yhdistyksellä on hyvä olla hävikkikukkien kuljetusastioita, esim.
isoja sankoja (voit myös tiedustella korkeita, kukkatukussa
käytettäviä astioita kukkakaupasta), ja mahdollisesti omia
maljakoita esimerkiksi kirpputorilta hankittuna. Vastaavasti
voitte myös selvittää, löytyykö vastaanottajilta riittävästi
maljakoita.

5. Kouluttautukaa yhdessä ja
järjestäkää työpajoja toisille!
Jokainen osaa varmasti tehdä kukkakimpun, mutta mikä olisi sen
kivempaa toiminnan käynnistämisessä, kun tilata esim. paikalliselta
floristilta työpaja kukkien sidonnasta ja sommittelusta sekä kukkien
käsittelystä.
Myös Flower Rescue järjestää hävikkikukkatyöpajoja tilauksesta
ryhmille oman toimintansa tukemiseksi Helsingissä.
Koulutuksen järjestämisessä hyödynnä MSL:n koulutustukea
https://msl.fi/koulutus/koulutustuki/
Oman osaamisenne ja rutiinin kasvaessa, voitte myös järjestää
(avoimia) kimpunsitomishetkiä muille osanottajille. Esimerkiksi
vanhainkodeissa ja palveluasumisyksiköissä hyväkuntoiset
asukkaat innostuvat varmasti tekemään kimpppuja itselleen osana
viriketoimintaa, heille voi siis toimittaa kukkia mahdollisesti ilman
sitomista.

6. Tiedottakkaa ja kertokaa
toiminnastanne, kutsukaa
muita mukaan!
Keskustelkaa lahjoittajienne kanssa, millaista näkyvyyttä he
toivovat. Kun myös tukku tai kauppa kokee saavansa positiivista
näkyvyyttä toiminnasta, on lahjoittajia helpompi saada lisää.
Kun saatte hieman kokemusta hävikkikukkakerhon
pyörittämisestä, olkaa yhteydessä paikalliseen mediaan,
ehdottakaa yhteisjuttua, jossa haastatellaan myös lahjoituskukkia
antavia ja saavia tahoja. Tämä voi auttaa myös löytämään lisää
kukkien lahjoittajia tai muita tahoja, jotka voisivat olla
kiinnostuneita tukemaan toimintaanne.
Kannustakaa toisia alueyhdistyksiä perustamaan oma klubi
omassa kunnassa, jakakaa opit ja tehkää yhteistyötä!

7. Uusien toimintamuotojen
kehittäminen
Pohtikaa, miten voitte hyödyntää alan hävikkiä kokonaisuudessaan
toiminnassanne esim. käymällä keskusteluja lahjoittajien kanssa.
Esimerkiksi pääsiäisruukkunarsissien tai myymättömien
sesonkisipuleiden istuttaminen laitosten tai seurantalon jne. pihaan.
Puutarhamyymälät ovat oiva kohde monivuotisten kasvien
lahjoitusten tiedusteluun!
Ehkäpä voitte järjestää toimintanne tukemista ajatellen
(maksua vastaan) rentouttavan hävikkikukkien sitomistykypäivän, esimerkiksi työporukoille? Tai tehdä
hävikkikimppuja tilauksesta esim. kunnan yleisötilaisuuteen?
Voisiko toiminta olla mielekästä työttömille, syrjäytyneille, tai
muuten heikossa asemassa oleville?
Anna mahdollisuus monelle päästä kokeilemaan ja
innostumaan: esimerkiksi joulun alla voitte järjestää jonkun
muun tilaisuuden ohessa kaikille avoimen pop up työpajan,
jossa tehdään kimppuja yksinäisille vanhuksille?

8. Kukkien käsittely
Iso osa kukkien kanssa työskentelystä kuluu kukkien
käsittelyyn.
Työpajan aluksi kaikki kukat ja vihreät kannattaa lajitella
kunnon mukaan sekä leikata varret. Kukista tulisi poistaa
ylimääräiset lehdet sekä ruusuista esim. piikit. Mahdollisen
homeen kanssa tulee olla tarkka, sillä se leviää helposti
kukasta toiseen.
Lahjoituskimppujen kukilla tulisi olla jäljellä mieluiten vielä
viikko kukoistusta, älä siis laita kimppuihin pian
nuupahtavia tai ruusuja, jotka eivät ole enää napakoita tai
ovat jo liian auki. Hoitokotien henkilöstöillä ei ole aikaa
hoitaa kimppuja.
Huonommat ja pian elinkaarensa päässä olevat kukat
kannattaa lajitella omaan sankoon, ja sitoa lopuksi omiksi
kimpuiksi kotiin viemisiksi.
Katso lyhyt ohjevideo kimpun sitomisesta
https://www.youtube.com/watch?v=7EE0qAYKmSk

9. Muita vinkkejä
Katkenneista tai muista irtokukista voi harjoitella
seppeleitä tai tehdä minikimppuja tai pieniä
asetelmia esim. pieniin lasipurkkeihin. Välttäkää
kukkasienten käyttöä ympäristösyistä. Tarvittaessa
lyhytvartisten kukkien tukemisessa miniasetelmissa
voit käyttää esim. soraa, hiekkaa tai
"kananverkkopalloa"
Keskustelkaa vastaanottajien kanssa, toivovatko he
muutamia isompia kimppuja vai useita pieniä esim.
potilaiden huoneisiin.
Muista hävittää kimppuihin kelpaamattomat kukat ja
lehdet biojätteen mukana tai vaihtoehtoisesti
kompostoimalla.
Hae inspiraatiota kimppujen sommitteluun
Pinterestistä
Kimppuihin voi poimia lisäksi myös aineksia
luonnosta esim. mustikan varpuja (huomioi joka
miehen oikeudet), jos kimput kaipaavat lisää täytettä
tai vihreää.

Idea
kukkakortista,
jollaisia voi
askarrella itse
kierrätysmateriaaleista

Hävikkikukista tehdyn kimpun
teille tarjoaa:

Kukkakauppa X

Sitten vain
toimeen!

