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uppak
keskus
s Kaare
essa pysyvä
p
ä mahdollisu
uus
Kau
lahjjoittaa
a uude
elle lastensa
airaala
alle
käytävälle on
o nyt asen
nnettu pysy
yvä keräysllipas, jossa
a
Kauppakeskus Kaarren keskusk
Kauppakeskuksen asiakkaat
a
kätevästi vo
oivat antaa lahjoitukse
en Uusi lasttensairaala 2017 hankkeellle.
et lahjoituks
set hoidetaan kuukausittain lyhe
entämättöm
mänä edelle
een Uusi
Kertynee
lastensairaala 2017 -hankkeen
n tukiyhdisttykselle tuk
kiryhmälle.
on palveluta
arjonnaltaa
an erityisestti lapsiperh
heille suunn
nattu kaupp
pakeskus, joten
– Kaari o
haluamm
me näin tarjjota asiakka
aillemmekin kätevän tavan
t
osallistua hankk
keeseen, jo
oka laajasti
koskettaa
a tärkeintä kohderyhm
määmme, kertoo
k
kaup
ppakeskusjohtaja Kaj Grahn.
– Kauppa
akeskukses
ssa käy joka
a kuukausi reilusti yli 400 000 asiakasta, jo
oten uskom
mme että
pystymm
me tukemaa
an Lastensa
airaalaa me
erkittävästi. Tämä yhtteisvastuullinen teko auttaa
a
hanketta omalta osaltaan saav
vuttamaan tavoitteens
sa.
Uusi laste
ensairaala on koko S--ryhmässä valittu
v
merrkittäväksi tukikohteek
t
ksi. S-ryhm
mä
lahjoittaa
a yhteensä miljoona euroa
e
lasten
nsairaalan rakentamis
r
seen. Lahjoituksessa o
ovat
mukana kaikki maamme 20 allueosuuskauppaa ja osuuskauppojen omista
ama SOK-y
yhtymä.
unkiseudun
n osuuskauppa HOK-E
Elanto, joka
a on Kauppa
akeskus Ka
aaren omisttaja, tukee
Pääkaupu
lastensairaalan rake
entamista vuosina
v
201
13–16 yhte
eensä noin 230 000 eu
urolla. Miljo
oonan
hjoituksen lisäksi S-ry
yhmä on ha
aastanut mu
ukaan kerä
äykseen kaiikki yli kaks
si
euron lah
miljoonaa
a osuuskau
uppojen asiakasomista
ajaa.
–

Tulem
mme muistu
uttamaan a
asiakkaitam
mme lahjoitusmahdollisuudesta kaikilla
k
sisäiisillä
media
apinnoillam
mme sekä sosiaalisessa
a mediassa
a. Haluamm
me olla muk
kana tässä upeassa
hankk
keessa mon
nella osa-alueella, Kajj Grahn toteaa.

–

n iloisia, etttä kauppake
eskus Kaarri tuo Uusi lastensairaa
l
ala 2017-ke
eräykseen
Olemme erittäin
n
lähelle asiakkaitaa
an. Pysyvä keräyslipas sekä muistuttaa han
nkkeesta
osallistumisen näin
h
helpoksi. Jokaine
en lahjoitus
s on arvoka
as ja tärkeä
ä, jokainen
että ttekee lahjoittamisen hyvin
euro tervetullut.. Uusi laste
ensairaala rakennetaa
r
n yhdessä miljoonien ihmisten ta
alkoilla,
ee varainha
ankintapäälllikkö Tuula
a Colliander, Uusi La
astensairaala tukiyhdis
stys 2017
iloitse
ry:stä
ä.

Uusi Lasttensairaala 2017 -han
nkkeen tavo
oitteena on kerätä 30 miljoonaa euroa lahjo
oituksina
yrityksiltä ja yksityisiltä henkillöiltä. Lahjo
oituksien av
vulla Helsin
nkiin nousee uusi, kok
ko maata
a lasten erikoissairaan
nhoitoon ke
eskittynyt huippuyksik
h
kkö vuoteen
n 2017 men
nnessä.
palveleva
Tähän mennessä lahjoituksia on
o saatu 22
2 miljoonan
n euron ede
estä.
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a Colliande
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Kaari on yksi Suomen suurimmista kauppakeskuksista.
Se s
sijaitsee Helsingin Kannelmäe
essä, vilkkaide
en Kehä I:n ja
Hämeenlinna
anväylän varre
ella. Kaaren luk
kuisat liikkeet
ja
a upea ravinto
ola-alue tarjoav
vat aidosti aika
aa säästävän,
rennon ostokokemuks
sen noin 46 50
00 m2 voimin.
KAARES
SSA ON HELPP
PO VIIHTYÄ!

