
Säännöt TUO ja VIE -keräykseen to-su 16.-19.9.2021  
 
1. Järjestäjä 
Kauppakeskus Zeppelin, Kempele yhteistyössä OSAO:n opiskelijat 
    
2. Osallistumiskelpoisuus 
Tähän kierrätys- ja hyväntekeväisyysteemaiseen keräykseen voi osallistua kaikki Zeppelinin 
asiakkaat. 
  
3. Osallistumisaika 
Osallistumisaika on tapahtumassa to-pe 16.-17.9. klo 10-18, 18.9. klo 10-17 ja su 12-16. 
  
4. Kuinka osallistua keräykseen ja kierrätykseen 
 
Tule paikalle tapahtumaan: Zeppeliniin ajoissa, terveenä ja ilmoitettuun aikaan. Ota iloinen mieli 
mukaan ja kunnioita myös toisia asiakkaita. Pisteen idea on ns. tuo tullessasi ja vie mennessäsi. Näin 
saadaan tarpeellista tavaraa kiertoon.  
 
Kaiva kotisi kätköistä sinulle tarpeettomia, mutta hyväkuntoisia ja puhtaita tuotteita. 
Keräyskohteemme ovat tällä kertaa vain seuraavat tuotteet: 
 

1. Lasten lelut ja pelit 
2. Lasten ulkovaatteet 
3. Kaiken ikäisten harrastusvälineet 
4. Kaiken ikäisten kirjat 

 
Kun tuot tullessasi, voit myös ottaa jonkun toisen tuotteen kohteena olevista mukaasi.  
Tuodessasi useamman tuotteen, voit viedä yhtä monta tuotetta. Pisteeltä voi myös valita tuotteen 
kotiin vietäväksi ilman tuotteen jättämistä. Ei koske HOPE Oulun erillistä keräystä sormikkaista ja 
collegehousuista lapsille ja nuorille. 
 
5. Ehdot 
 
Emme vastaanota rikkinäisiä, likaisia tai keräyksen ulkopuolisia tuotteita. Teemme myös pisteellä 
tarkistuksen tuotteisiin, että ovat soveltuvia kierrätykseen. Pidämme tarvittaessa oikeuden olla 
vastaanottamatta tuotteita, jotka eivät täytä ehtoja ja ovat jollakin tavoin hyvän maun vastaisia tai 
muuten kierrätyskelvottomia. 
 
Jäljelle jäävät tuotteet toimitetaan HOPE OULU yhdistykselle, joka jakaa ne Oulun alueen 
vähävaraisille perheille ja muille apua tarvitseville. Näillä tuotteilla on suuri tarve, joten kiitos, jos 
luovut sinulle tarpeettomista ja tuot ne keräykseen! 
  
Osallistuminen ei edellytä ostamista. Osallistuminen ei maksa mitään.  
 
Säännöt ja järjestäjän niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Sääntöjen 
soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. 
 
6. Etuja kierrätykseen osallistuville 
Haluamme myös kiittää keräykseen osallistuvia, siten että jaamme päivittäin erilaisia liikkeiden 
etukuponkeja idealla, kun olet tuonut vanhan tuotteen keräykseen, saat edun johonkin uuteen. 
Lisäksi keräyspisteellä keskustorilla on jaossa noin 50 kpl per päivä ensimmäisille keräykseen tuotteita 
tuoville asiakkaille lisävalot polkupyörään. 
  
7. Julkisuus ja markkinointi 
Järjestäjä ei kerää kilpailun yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia. 
  
8. Lisätietoa kilpailusta 
Eija Huusko, yhteyskoordinaattori, Kauppakeskus Zeppelin, p. 050 441 9554 tai Sanna Virtanen, 
tapahtumatuottaja, VeraVia Finland Oy, p. 040 570 4470 


