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UPS kerää tavara- ja vaatelahjoituksia 

Punaiselle Ristille Narinkkatorilla  
 

Logistiikkayritys UPS (NYSE: UPS) järjestää Christmas Truck 
-tapahtuman Helsingissä jo toisena vuotena peräkkäin. UPS-jakeluauto on 
valmiina vastaanottamaan vaate- ja tavaralahjoituksia Narinkkatorilla 
lauantaina 30. marraskuuta klo 10–14. 

 
VANTAA, 21. marraskuuta, 2013 – Kaikki ovat viime vuoden tapaan 

tervetulleita lahjoittamaan uusia ja käytettyjä tavaroita ja vaatteita UPS-
jakeluautoon, ja siten edistämään Punaisen Ristin hyväntekeväisyystyötä. 
Kerätyt tavarat lahjoitetaan Punaisen Ristin Vantaan Kontti-kierrätystavarataloon. 
Tavarat myydään Kontissa ja myyntivoitot käytetään SPR:n avustustoimintaan 
Suomessa ja maailmanlaajuisesti. 
 

"UPS:llä on pitkä historia apua tarvitsevien auttamisessa, sekä 
vapaaehtoistyön että lahjoitusten kautta. Meille on tärkeää, että voimme 
osallistua yhteiskunnan auttamiseen. Olemme erittäin iloisia voidessamme 
järjestää Christmas Truck -tapahtuman jo toista vuotta peräkkäin Helsingissä. 
Tehdessämme yhteistyötä Punaisen Ristin kanssa voimme vaikuttaa paikallisesti 
ja maailmanlaajuisesti", sanoo Päivi Sainio, henkilöstöpäällikkö, UPS Finland. 
 

UPS:n Christmas Truck -tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa 
Saksassa ja viime vuonna tapahtuma järjestettiin myös Pohjoismaissa. Tänä 
vuonna tapahtuma järjestetään Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. UPS ja Kontti-
tavaratalo toivovat keräävänsä koko jakeluauton täyteen lahjoitettavia tavaroita. 
Lahjoitettavat tuotteet voivat olla esimerkiksi hyväkuntoisia ja puhtaita vaatteita, 
asusteita, leluja, keittiötarvikkeita, sisustusesineitä tai urheiluvälineitä.  

 
"Punaisen Ristin Kontti-tavaratalo on iloinen voidessaan tehdä yhteistyötä 

UPS:n kanssa. Viime vuonna vastaanotimme lelulahjoituksen Christmas Truck 
-tapahtuman tuloksena, ja odotamme innolla yhteistyötämme jälleen tänä 
vuonna. Tapahtuma saa myös ihmiset osallistumaan. UPS yhdistää ihmisiä 
Punaiseen Ristiin ja auttaa heitä auttamaan apua tarvitsevia", sanoo Marje 
Arvinen, konttipäällikkö Vantaa. 
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UPS (NYSE:UPS) on maailman johtava logistiikka-alan yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman 
pakettien ja rahdin kuljettamiseen, kansainvälisen kaupankäynnin edistämiseen ja kehittyneen 
teknologian hyödyntämiseen liittyviä ratkaisuja tehokkaamman maailmankaupan 
mahdollistamiseksi. UPS:n pääkonttori on Atlantassa, Yhdysvalloissa. UPS palvelee yli 220 
maassa ja alueella maailmanlaajuisesti. Yritys löytyy Internetistä osoitteesta www.UPS.com. 
Yrityksen blogia voi lukea osoitteessa www.blog.ups.com. UPS:n uutiset löytyvät osoitteesta 
www.pressroom.ups.com. 
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