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IKEA Vantaa sisustaa koteja 
hyväntekeväisyyskampanjassa 
 
Kotimainen, vapaaehtoistoimintaan perustuva Hope-yhdistys jakaa IKEA Vantaan lahjoittamia 
huonekaluja turva- ja vastaanottokodeille sekä vähävaraisille perheille huhti-toukokuun ajan. 
 
Huhtikuun alussa käynnistyneessä hyväntekeväisyyskampanjassa lahjoitetaan yli sata 
pakettiautollista muun muassa ruokapöytiä ja lastenhuonekaluja. 
 
IKEA Vantaa jakaa yhteistyössä kotimaisen Hope-yhdistyksen kanssa huonekaluja vähävaraisille 
perheille, turvakodeille ja vastaanottokodeille. Huhti-toukokuun ajan kestävässä kampanjassa IKEA 
Vantaa lahjoittaa muun muassa sohvia, sänkyjä, ruokapöytiä, vuodevaatteita ja lastenhuonekaluja.  
 
”Yhteistyömme tärkeimpiä tavoitteita on luoda parempi arkipäivä monille lapsille”, kertoo IKEA 
Vantaan palvelupäällikkö Marko Kurtto.  
 
Lahjoitettavat huonekalut ovat mallikappaleita IKEA Vantaan tavaratalosta, josta ne poistuvat 
myymälän uudistuksen edetessä. Kokonaisuudessaan lahjoitettavaa tavaraa kertyy mittava määrä. 
Kevään aikana Vantaan tavaratalosta lähtee yli sata pakettiautollista huonekaluja 
hyväntekeväisyyteen. 
 
”On todella mukavaa olla mukana kampanjassa, joka tuo konkreettista apua. Meille on myös erittäin 
tärkeää, että apu menee suoraan sitä tarvitseville ja nimenomaan lapsille”, Kurtto sanoo. 
 
 
Arvokasta työtä yhdessä yhteisin arvoin 
 
Lahjoitusten koordinoinnista vastaa Hope-yhdistys. IKEA on tehnyt yhteistyötä yhdistyksen kanssa 
myös aiemmin. 
 
”IKEA on jo pitkään tukenut työtämme, ja aina kun olemme pyytäneet apua vähävaraisille perheille, 
IKEA on toiminut ripeästi ja auttanut”, Hope-yhdistyksen toiminnanjohtaja Kirsi Salo kertoo. 
 
”Yhtiö tekee pyyteetöntä avustustyötä kaltoin kohdeltujen lapsien hyväksi. Heidän kanssaan on 
helppoa ja antoisaa tehdä yhteistyötä”, Salo sanoo. 
 
Hope Yhdessä ja Yhteisesti ry on suomalainen, syksyllä 2009 rekisteröity yhdistys, joka koostuu 
kotiäideistä ja -isistä, opiskelijoista, isovanhemmista ja muista tavallisista suomalaisista. Yhdistys 
auttaa Suomen vähävaraisia ja kaltoin kohdeltuja lapsia ja se toimii pääosin vapaaehtoisvoimin. 
 
”Hopella on laaja verkosto, jonka avulla he osaavat jakaa tavarat niitä tarvitseville. Jaamme 
yhdistyksen kanssa samat yhteisölliset arvot”, Kurtto sanoo. 
 
FAKTAA KAMPANJASTA 
• Kesto 5.4.-31.5.2011. 
• Lahjoitettaviin huonekaluihin kuuluu kaikkea IKEA-valikoiman huonekaluista, kuten valaisimia, 
ruokapöytiä vuodevaatteita, sohvia, sänkyjä, lastenleluja, lastenhuonekaluja ja säilytysratkaisuja. 
• Kampanjaan osallistuvat perheet ovat itse saaneet valita tarvitsemansa kalusteet yhdessä Hope-
yhdistyksen kanssa. 
• Hope kuljettaa tavarat perille pakettiautoilla. 
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