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anent möjlig
ghet
Shoppingcenter Kaarri ger perma
att ge
e bidra
ag till det ny
ya barrnsjuk
khusett
ngen i Shop
ppingcenterr Kaari finns nu en permanent in
nsamlingsbö
össa där
I mittgån
shopping
gcentrets ku
under bekv
vämt kan ge
e bidrag tilll projektet Nya barnsjjukhuset 20
017.
Bidragen
n redovisas månatligen
n och går oavkortat
o
till stödfören
ningen Nya barnsjukhu
uset 2017.
– Kaari ä
är ett shopp
pingcenter vars tjänsteutbud särrskilt riktar sig till barn
nfamiljer, och
o därför
vill vi ock
kså erbjuda
a våra kund
der ett bekv
vämt sätt a
att delta i det här projektet, som ligger
varmt om
m hjärtat fö
ör vår viktig
gaste målgrrupp, sägerr shoppingc
centrets dirrektör Kaj Grahn.
– Shoppingcentret besöks
b
av långt
l
över 400
4
000 ku
under varje
e månad, oc
ch därför trror vi att vi
de bidrag tiill Barnsjuk
khuset. Den
n här solida
ariska handlingen hjälp
per
kan ge ettt betydand
projektett att nå sittt mål.
Det nya barnsjukhu
uset har vallts till ett viktigt understödsobjek
kt inom hella S-gruppe
en. Sgruppen donerar sa
ammanlagt en miljon euro
e
till byg
ggandet av
v barnsjukh
huset. Landets alla 20
regionhandelslag oc
ch SOK-kon
ncernen som
m ägs av handelslagen är med i donationen
n.
adsregionen
ns handelsllag HOK-Elanto som ä
äger Shoppingcenter Kaari
K
stöder
Huvudsta
byggandet av barns
sjukhuset med
m
samma
anlagt cirka
a 230 000 euro
e
under åren 2013
3–16.
p en miljo
on euro harr S-gruppen
n utmanat handelslage
h
ens över tv
vå miljoner
Utöver donationen på
ägarkund
der att delta i insamlin
ngen.
–

På allla interna medieytor
m
o
och
i de soc
ciala medierna komme
er vi att påminna våra
a kunder
om m
möjligheten att donera
a. Vi vill varra med i de
et här fina projektet
p
på
å många
delom
mråden, säg
ger Kaj Gra
ahn.

–

center Kaarri deltar i in
nsamlingen för Nya
Vi är väldigt glada över attt Shoppingc
barns
sjukhuset 2017
2
så närra sina kunder. Den permanenta insamlings
sbössan påminner
om projektet oc
ch gör det samtidigt
s
vä
äldigt lätt att
a ge ett bidrag. Varje
e bidrag är värdefullt
och viktigt,
amt, med
v
varje euro är välkommen
v
. Vi byggerr det nya ba
arnsjukhuset gemensa
insats
ser från miljoner frivilliga, säger medelansk
kaffningschef Tuula Colliander
C
på
stödfö
öreningen Det nya barnsjukhuse
et 2017 rf.

Projektett Nya barns
sjukhuset 2017
2
har so
om mål att samla in 30 miljoner euro i dona
ationer
från förettag och privatpersone
er. Med hjälp av donattionerna sk
ka en ny enhet som errbjuder
högklassig specialis
stvård för sjjuka barn från
f
hela landet bygga
as i Helsing
gfors före uttgången
17. Hittills har det kom
mmit in 22 miljoner euro i donattioner.
av år 201
Mer info
ormation:
Shopping
gcentrets direktör Kajj Grahn, Sh
hoppingcen
nter Kaari, tfn 010 76 67201,
kaj.grahn
n(at)sok.fi
Medelans
skaffningsc
chef Tuula Colliander
r, Stödföreningen Nya
a barnsjukh
huset 2017,,
tfn 040 5
5753 626, tuula.collian
t
nder(at)uus
silastensairraala2017.ffi

SHOPPINGCENTER KAARI
Kanteletarväg
gen 1, 00420 Helsingfors
H
kauppakeskus
skaari.fi
kauppakeskus
s.kaari@sok.fi
facebook.com
m/kauppakesku
uskaari
twitter.com/K
Kaari_FI
instagram.com
m/kaari_fi

Kaari är ett av Fin
nlands största shoppingcente
s
er. Det ligger i
Gamlas i Helsingfors, invid livligt
l
trafikera
ade Ring I och
Tavastehusleden. Kaaris många bu
utiker och fina
restaurrangområde erbjuder en avslappnad och tid
dsbesparande
shopping
gupplevelse på en yta av cirk
ka 46 500 m2.
DET ÄR LÄ
ÄTT ATT TRIV
VAS I KAARI!

