uhelin kohte
eena MLL:n Lastten ja nuortten pu
ppakes
skus Kaari
K
lahjoitttaa pu
uolesttasi
Kaup
Kannelmä
äessä sijaitsseva Kaupp
pakeskus Ka
aari järjestää koulun alkamisen
a
kunniaksi
kampanjan, jonka tuo
otto lahjoittetaan lyhentämättöm
mänä Manne
erheimin La
astensuojeluliiton
Lasten ja n
nuorten puh
helimelle.
Kaaren asiaakkailla on elokuun
e
3. päivästä
p
lähttien mahdolllisuus kirjoiittaa ohjeitaa tai tervehd
dyksiä
koulunsa aloittaville laapsille tai ko
ouluun palaaaville nuorille. Viestejä näytetään
n
kauppakesku
k
uksen
digitaalisillla näytöillä ja
j Kaaren so
osiaalisessa mediassa. Jo
okaisesta julkaistusta teervehdyksesstä Kaari
lahjoittaa 5
50 senttiä MLL:lle.
‐ Tervehdyys voi olla miietelause, oh
hje, neuvo taai ihan mikää tahansa vieesti koululaiiselle – tutulle tai
tuntematto
omalle. Tark
koituksena on
o herättää myös
m
ne van
nhemmat, jo
oilla ei ole om
mia kouluun
nlähtijöitä
perheessä, miettimään
n miten tehd
dä yhdessä koulun
k
aloitu
uksesta posiitiivinen, kaannustava jaa
turvallinen
n kokemus. Toivon
T
kamp
panjan yhdistävän lähiaalueen asukk
kaita, sanoo
o kauppakesskusjohtaja
Kaj Grahn.
MLL:n Lastten ja nuorteen puhelin on
o palvelu, jo
ohon lapsett voivat mak
ksutta soittaaa, kirjoittaa tai chatata
missä tahan
nsa asiassa – pienessä tai
t isossa, ilo
ossa ja surusssa. Palvelusssa vastaa päivystäjän
p
ttehtävään
koulutettu aikuinen, jo
olla on aikaaa kuunnella lasta.
l
‐ Neuvoisittko sinä varo
ovaisuuteen
n koulutiellä, vinkkaisitk
ko ystävyydeen tärkeydeestä ja kiusaaamisen
turhuudestta vai muistu
uttaisitko lääksyistä ja väälipalasta? Kannattaa
K
osallistua ja tulla
t
mukaan
tekemään h
hyvää. Pidettään yhdessää alueen pieenistä huoltaa ja samalla lahjoitetaan
n hyvään
tarkoitukseeen, Grahn kehottaa.
k
Kampanjaaan voi osallisstua maksuttta osoitteesssa: kauppak
keskuskaarii.fi/koulu. Jo
okainen 3.‐16.8.2015
julkaistu viiesti on samalla 0,50 euron lahjoitu
us.
Lisätietoja::
Kaj Grahn
kauppakeskusjohtaja
p. 010 76 6
67201
MLL:n Lastten ja nuorteen puhelin
http://www
w.mll.fi/mlll/auttavatpu
uhelimet/lnpn/

KAUPPAKESKUS KAARI
Kantelettaren
ntie 1, 00420 Helsinki
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 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!

