
DYYKKI NRO 5

38 kg 466 g  / 99 esinettä / 4 t 5 min  

Vappupäivänä 1. toukokuuta löytöretkeilin Kallion Torkkelinmäessä kollegani kanssa 
kaksi tuntia ja vartin, sen jälkeen itsekseni Etu- ja Taka-Töölössä tunnin ja 50 minuuttia. 
Kaikki tavara löytyi Töölöstä, paitsi ihovoide, shampoo ja Pikkumyy -heijastin Kalliosta.

Mukana Kalliossa dyykannut kaveri sanoo dyykkaavansa 90% käyttämästään ruoastaan seka-
jätteestä. Syyksi dyykkiruokaan hän kertoi ekologiset syyt, kyse ei ollutkaan rahanpuutteesta. 
Kalliossa nostimme sekajätteestä talteen niin letkeät lenkkimakkarat kuin sievät pullatkin. 
Ripeästi tehdyn dyykin lopuksi kuvasin ruokapaljouden paikan päällä puistossa. 
Suomalaisen työnpäivän ruokasaaliin yhteispainoksi tuli hulppeat ~ 24,6 kg pakkauksineen! 

PAPERITAVARA 1515 g / 3 esinettä

Kirja Ulla-Lena Lundbergin ”Is”. Schilds & Söderströms 2012. Opus kuin uusi. 517 g

Kirja ”Xenia Field: Indoor Plants” '60-lukua? Kansipaperissa teipattuja repeytymiä, muuten ehjä. 840 g

Muistikirja Pentik, jonka kannessa kalliopiirrosmaisia porokuvia. 11 x 15 cm, harmaa-musta. Alkuun 

tehty runsaasti muistiinpanoja. Voi hyvin tuunailla uuteen käyttöön. 158 g



SEKALAINEN 1726 g / 5 esinettä

Vaihtokehys ”Glasram” laseineen. 21 x 30 cm.  517 g

Muumiheijastin Pikkumyy, jossa metallinen kiinnityssysteemi. 10 g

CD-levyjä Sony. Täysi pakkaus ”Sony CD-R 700 mb compact disc, Recortable supremas”. 463 g

Jatkojohto ”Eastec TDZ – 6S, 16/250”. Paikat kuudelle töpselille. Käytetty, siisti. 576 g

Saint Paulia muoviruukussa mullassa. Varisseita kukkia ja nuppuja. Nykyään se kasvaa dyykatussa 

löytöruukussa ja uudessa mullassa. 160 g

KUKKARUUKKU  9415 g / 13 esinettä. Kukkaruukut lasinkeräysastiasta!

Saviruukku ”Steninge Kaktus”. Halk. 17 cm, kork. 7 cm, kaunis vihreä väri, pohja punainen. 614 g

Saviruukut 2 kpl. Matala suorakaide 11 x 18 x 6 cm, karmiini lasitus, pohjassa reiät ja lyhyet jalat.  

Varmaankin bonsaille! 1270 g.

Saviruukut 2 kpl punasavea, pyöreä ja ilman lasitusta. Halk. 15 cm, kork. 12,5 cm. 1189 g

Saviruukku ”Arabia 1-70”. Pohjassa reiät vedelle, lähes näkymätön halkeama, joka ei haitanne. 

Halkaisija 15 cm, korkeus 10,5 cm. 606 g

Saviruukku Arabia Finland. Valkoinen, samaa sarjaa kuin yllä, mutta korkeus 9 cm. 416 g

Saviruukkuja 2 kpl, pohjassa lappu ”Scan-pot”. Valkoiset, korkeus 14,5 cm, halkaisija 17,8 cm. 1835 g

Saviruukkuja 2 kpl samaa sarjaa kuin yllä. Kork. 12,5 cm, halk. 15 cm. Toisessa hiushalkeama. 1292 g

Saviruukku ”Keramiikka 4”, jossa lasitus. Halk. 113 mm, korkeus 10 cm. 298 g

Musta saviruukku, iso! Halk. 20,5 cm, korkeus 20 cm. 1895 g

KERAAMINEN ASTIA 383 g / 2 esinettä

Kupponen. Pyöreä, valkea, nätti. Kork. 53 mm, halk. 112 mm. 175 g

Kupponen. 8 -kulmainen, ruskea-okra-vihertävä, hieno. Halk. 120 mm,  kork. 48 mm. 208 g

KOSMETIIKKA 581 g / 3 esinettä

Shampoo Wella. ”SP Men, system professional, refresh shampoo, for hair and body”. 250 ml. 

Harmaa pullo korkattu, tuntuisi olevan täysi. 290 g

Ihovoide Sebamed. ”Body lotion with pomegranate, for normal and sensitive skin. No parabens”. 

250 ml. Täysi. ”Exp 07 / 2017”. 260 g.

Rakonestopuikko Compeed. ”Näkymätön, vähentää heti kenkien hankausta”, 8 ml. Avaamaton. 31 g

KEITTIÖ 210 g / 1 esine

Lävikkö Ikea. ”Design by K. Hagberg, M. Hagmerg, Made in Italy”. Halk. 27,5 cm, kuin uusi. 210 g

RUOKA ~ 24 kiloa 636 g / 72 esinettä

Ruoka jonka dyykkasimme yhdessä: luomukananmunia, Valion Oivariiniä, härkistä, leipäjuustoa, pullaa, appelsiinejä, 

hunajamelonia, sipulia, broileria, lenkkimakkaraa, raaka kaakaomassaa, vihreätä pestoa, jauhelihaa, kermajuustoa, 

puolukkahilloa, meetvurstia, glögiä jne. Yhteensä ~ 21 kg 600 g

Itselleni jätin voimariinin ja luomukananmunat sekä 

Valkoviini  pahvitonkassa, ”Torero de Lunares, Spanish White Wine, 3 litres”. Lähes täysi. ~ 3000 g 


