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Tokmanni on Mielinauha-keräyksen yhteistyökumppani tänäkin vuonna 
– Mielinauhat ovat saatavilla kaikissa Tokmanneissa 

 
 
Tokmanni osallistuu Suomen Mielenterveysseuran Mielinauha-keräykseen toistamiseen toimimalla 
Mielinauhojen jälleenmyyjänä. Huhti-kesäkuussa järjestettävän keräyksen kampanjakasvona on tällä kertaa 
laulaja-lauluntekijä Ellinoora.  

Neljän euron hintaisia mielinauhoja voi ostaa muun muassa kaikista Tokmannin myymälöistä 1.4.–15.5.2019 tai 
niin kauan kuin mielinauhoja riittää 30.6.2019 asti. Jokaisesta myydystä nauhasta lahjoitetaan 3 euroa 
mielenterveyden hyväksi.  

Tänä vuonna keräyksen viesti on, että jokainen voi olla mukana rakentamassa mielenterveyden turvaverkkoa 
yksityisenä nauhan ostajana, lahjoittajana, yrityksenä tai yhteisönä. Välittäminen ja toinen toistemme tukena 
oleminen näkyy myös vihreän nauhan viestissä, joka on ”Yhdessä 4ever”. 

– Mä haluun olla mukana rakentamassa mielenterveyden turvaverkkoa, koska jokainen täällä tarvitsee joskus 
jonkun joka kuuntelee. Osallistu sinäkin auttamiseen. Osta vihreä mielinauha ja näytä, että välität. Just sun apu voi 
muuttaa jonkun maailman. Tuetaan toinen toisiamme. Yhdessä 4ever, kaikkia mukaan Mielinauha-keräykseen 
kannustava Ellinoora kertoo. 

Tokmannilla päätös lähteä auttamaan Suomen Mielenterveysseuraa keräämään varoja mielenterveystyöhön oli 
helppo.  

– Me tokmannilaiset haluamme kaikkien ihmisten kokevan mahdollisimman paljon iloa, onnellisuutta ja 
merkityksellisyyden tunnetta elämässään. Mielenterveyden edistämiseen, mielen ongelmien ennaltaehkäisyyn ja 
vaikeassa elämäntilanteessa olevien kriisiauttamiseen tarvitaan lisää voimavaroja, ja olemmekin erittäin 
mielellämme mukana auttamassa tärkeää mielenterveystyötä tekevää Suomen Mielenterveysseuraa Mielinauha-
keräyksen avulla, Tokmannin toimitusjohtaja Mika Rautiainen kertoo. 
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Lisätietoja:  
 
 
Tokmannin asiakaspalvelu  

Kuluttajille suunnattu asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 9.00–18.00. Puhelun hinta lankapuhelin- ja 
matkapuhelinliittymästä soitettaessa on 8,8 snt/min sis. alv 24%. 

+358 20 33 1415  
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu  
asiakaspalvelu@tokmanni.fi 
 
 
Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Noin 3 600 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla 
monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina 
edulliseen hintaan. Lähes 200:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina 
lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2018 Tokmannin liikevaihto oli 870,4 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu 
Nasdaq Helsingin pörssilistalle. 
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