
oliPa kerRan … 
 Kauan sitten oli aika, jolloin useimmille ihmisille oli tärkeää pystyä ostamaan tar-
vitsemansa tavarat uutena. Käytettyä hankittiin vain, jos ei ollut mahdollista ostaa 
aivan uutta. Vanhat tavarat hylättiin kellareihin, heitettiin roskiin tai joskus harvoin 
tosi varovaisesti kysyttiin, haluaisiko joku niitä – vaikka ne olivat jo käytettyjä. 

Sitten eräänä päivänä ihmiset alkoivat ajatella, että aina ei tarvitsisi ostaa uutta. 
Voisi olla kiva löytää tuotteita, joilla on tarina. Myös Punaisessa Ristissä alkoi aja-
tus kasvaa. Entä jos ihmiset haluaisivat auttaa lahjoittamalla hyviä, itselleen tar-
peettomia tavaroita? Entä jos ihmiset oikeasti haluaisivat ostaa menneiden vuo-
sien ja vuosikymmenten hyviä tuotteita? Entä jos olisi oikeasti hienoa ensin etsiä, 
löytyisikö tarvittava vaate tai tavara käytettynä? Entä jos olisi hienoa kertoa löy-
döistä, joita on tehnyt kirppareilta?  

Ensin Punaisella Ristillä oli vain muutama pieni kirppismyymälä, mutta vuosi vuo-
den jälkeen Kontteja on tullut enemmän ja niistä tuli isompia kauppoja, oikeita 
kierrätystavarataloja. Lahjoituksia tuli yhä enemmän ja yhä useampi halusi tehdä 
löytöjä isoista ja siisteistä Kontti-myymälöistä. Työpaikoilla kerrotaan hienoista 
löydöistä ja niitä esitellään somessa. Nyt onkin oikeastaan hienoa, jos tekee löy-
töjä edullisesti, käytettynä. On hienoa löytää sellaista, joka on tehty kauan, kauan 
sitten – sellaista, jota ei enää edes uutena saa.  
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autetaan 
yhdeSsä

On tärkeää antaa tavaroille uusi koti. On aika tyhmää viedä roskiin sellaisia 
tavaroita, joita voisi vielä käyttää. Itselle turhat ja ehjät tavarat on fi ksumpi 
myydä tai antaa toiselle – sellaiselle, joka niitä tarvitsee. Silloin ei kasvateta 
jätevuoria eikä tuhlata heittämällä pois hyviä tavaroita.  
Näin autetaan myös luontoa – ei heitetä hyviä tavaroita roskiin! 

Konteissa ei voida korjata rikkinäisiä esineitä. Siksi on tärkeää, että Konttiin 
tuodaan vain ehjiä ja puhtaita tavaroita. Sellaisia, joita voi vielä hyvin käyttää. 
Joskus myös yritykset haluavat auttaa ja antavat lahjoituksena erilaisia tava-
roita, vaikka hyllyjä tai ostoskärryjä kauppoihin ja joskus tavaraa myyntiin. 
Kontin väki avaa jokaisen saapuneen lahjoituslaatikon tai kassin. Ehjät tavarat 
lajitellaan, puhdistetaan ja laitetaan esille kauppaan. Joskus vaatteita menee 
kriisialueille, jos siellä tarvitaan vaikka hyviä talvivaatteita. Kontti lähettää 
apuun sopivia vaatteita Punaisen Ristin varastolle ja sieltä apu kulkeutuu 
eteenpäin. 

Kontista voi tehdä monenlaisia löytöjä. Toiselle turha voi olla toiselle aarre. 
Kun lahjan ostaa Kontista, lahjalla on oikeastaan kaksi saajaa. Toiselle annat 
lahjan itse ja toinen saa apua Punaiselta Ristiltä. Parasta Kontissa onkin, että 
siellä monet ihmiset tekevät hyvää yhdessä: Konttiin lahjoittavat, Konteista 
ostavat, Kontissa työtä tekevät ja yhteistyökumppanit – me olemme kaikki 
yhdessä tekemässä hyvää.  

Kontti-kauppojen tulos käytetään Punaisen Ristin auttamistyöhön Suomessa 
ja koko maapallolla. 

KontiSta löytyvät tuoteryhmät:

• naisten pukeutuminen (naisten vaatteet, asusteet, kengät, laukut)

• miesten pukeutuminen (miesten vaatteet, asusteet, kengät, laukut),

• lasten osasto (lasten vaatteet, kengät, laukut, tarvikkeet, lelut)

• vapaa-ajan osasto (urheiluun ja harrastamiseen liittyvät vaatteet ja

varusteet)

• pienkoneosasto (kodin pienet sähkölaitteet, valaisimet)

• kirjat ja viihde (kirjoja, tallenteita, seurapelejä, toimistotarvikkeita)

• kodin maailma (astiat, käyttötuotteet, sisustustarvikkeet, tekstiilit)

• huonekalut
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Mietit, mitä  
lahjoittaisit Konttiin.

Tavara sopii lahjoitukseksi, jos 
voisit antaa sen ystävälle.

Luopuminen 
voi olla vaikeaa –  
hidasta vauhtia.

Vähennä nopan silmäluvusta 2.  
(Jos nopan luku on 1-2, pysy 

paikallasi.)

Muistot 
palaavat mieleesi. 

Heitä noppaa 
uudelleen.

Jatkat ostoksille 
Konttiin.

Kulje 2 askelta 
eteenpäin.

Kassa  
on nopea.

Pääset ylimääräisen 
askeleen eteenpäin.

LÄHTÖ
Jokainen heittää 

vuorollaan noppaa.

OLET PERILLÄ.
Ostamalla ja lahjoittamalla 

autat. Kiitos avustasi.

Lahjoitus 
pakattu. 

Mielesi on kevyt,  
joten siirryt 1 

askeleen eteenpäin.

Tarkistat Kontin 
aukioloajat 
osoitteesta 
sprkontti.fi.
Siirry 4 askelta 

eteenpäin.

Kysyt myyjältä 
käytetyn valaisimen 

kunnosta.
Sähkölaitteiden kunto 

arvioidaan Tukesin 
ohjeen mukaan. Vain 

sähköliike voi virallisesti 
tarkastaa laitteet.

Olet käynyt 
Kontissa 

ennenkin.
Kulje oikopolkua.

Näet 
lahjoitusalueella 

kaverisi.
Palaa takaisinpäin 
auttamaan häntä 

lahjoitusten nostamisessa 
rullakoihin.

Et muistanut 
tsekata aukioloa.

Siirry 3 askelta 
taaksepäin.

Myymälään 
hinnoitellaan 

varastosta 
ajankohtaisia 

tuotteita.

Olet sopinut treffit  
kaverin kanssa Konttiin.

Selaat odottaessasi 1 kierroksen 
ajan kännykällä aarteita Kontin 

verkkokaupassa sprkontti.fi.

Mietit, mitä 
kansainvälinen 

vaateapu tarkoittaa.
Jää pohtimaan 1 
kierroksen ajaksi.

Löydät paljon lahjatavaroita 
ja koriste-esineitä.

Pysähdy 1 kierroksen ajaksi 
valitsemaan parhaita.

Löydät kivoja 
vaatteita ja päätät 

jäädä sovittelemaan.
Sovita seuraavan 
kierroksen ajan.

Toit  
lahjoituksesi 

Konttiin.
Jäät juttelemaan 

lahjoitusta 
vastaanottavan 

henkilön kanssa 1 
kierroksen ajaksi.

Alkulajittelussa  
pakkaukset ja rikkoutuneet 
tuotteet poistetaan. Kaikki 
ehjät ja puhtaat lajitellaan 

omiin ryhmiinsä.

Tarkastuksessa  
tuotteet putsataan ja niiden 

käyttöikä arvioidaan.

Osa tekstiileistä voi 
sopia kansainväliseen 

vaateapuun ja ne 
lähetetään Punaisen Ristin 

logistiikkakeskukseen.

Tilaat Kontin 
uutiskirjeen.
Siirry 3 askelta 

eteenpäin.

Ostat kassalta 
Kontin lahjakortin.
Olet valmis siirtymään 

viimeisen askeleen 
eteenpäin.

KonTtI- 
 pEli

PELIN SÄÄNNÖT

Pelinappuloiksi sopii napit tai mitkä tahansa pienet 
kierrätysesineet. Pelissä edetään heittämällä noppaa 
ja liikkumalla pelilaudalla nopan silmäluvun mukaan.

1 Jokaisella pelaajalla on yksi heittovuoro,  
jos muuta ei sanota. 

2 Samassa ruudussa voi olla useampi pelaaja.  
Jos ruudussa on tehtävä, toimi sen mukaisesti.

3 Peli päättyy, kun ensimmäinen pelaaja pääsee 
maaliin.  

Tulet uteliaaksi.
Pääset takatiloihin 
katsomaan, mitä 
lahjoituksellesi 

tapahtuu. 

Selvität, miten  
Kontin tuotto jakautuu.

2/3 tuotoista menee Punaisen 
Ristin auttamistoimintaan 

Suomessa ja 1/3 
katastrofirahastoon.


