
                           
 
 
Tiedote 28.11.2018 
 
Laita hyvä kiertämään!  

Kierrätä tarpeettomaksi jäänyt talvitakkisi vähävaraisille 
perheille  
 
Onko sinulla tai perheelläsi tarpeettomaksi jääneitä talvitakkeja? Luhta ja Hope järjestävät yhteistyössä 
talvitakkien keräyskampanjan Luhta Brand Store -myymälöissä kautta maan. Tuo käytetty, 
hyväkuntoinen ja puhdas talvitakki kierrätyspisteisiin, josta Hope hakee takit ja jakelee ne verkostojensa 
kautta apua tarvitseville perheille. Takkeja tarvitaan niin lapsille kuin aikuisillekin.  
 
Joulunaika tarkoittaa monelle antamisen ja auttamisen aikaa. Lahtelainen vaatebrändi Luhta ja Hope – 
Yhdessä & Yhteisesti ry järjestävät yhteistyössä 28.11.–31.12.2018 Luhta Brand Store -myymälöissä 
kierrätyskampanjan, jossa kerätään talvitakkeja vähävaraisille perheille. Kampanjassa ovat mukaan kaikki 
19 Luhta Brand Store -myymälää Helsingistä Rovaniemelle.  
 
– Kampanjamme lähtökohtana on tehdä hyvää ja luoda joulumieltä niin kampanjaan osallistuville 
kuluttajille kuin takkien vastaanottajille. Kampanjaan ei liity kaupallisia elementtejä ja kierrätyspisteisiin voi 
tuoda minkä merkkisen takin tahansa, kunhan se on hyväkuntoinen, puhdas ja ehjä. Hope kerää takit 
talteen myymälöistämme ja vastaa takkien jakamisesta eteenpäin apua tarvitseville lapsiperheille. 
Tavoitteena on kerätä yli tuhat takkia eteenpäin annettavaksi, kertoo Luhta Sportswear Companyn 
markkinointipäällikkö Jenni Kuisma. 
 
– Hope avusti viime vuonna Suomessa yli 6 500 vähävaraista perhettä ja apua tarvitsevien perheiden määrä 
on valitettavasti kasvamaan päin. Valitettavan monella esimerkiksi ei ole varaa ostaa lapsilleen tai itselleen 
vaatteita, kuten kelpoja talvitakkeja. Luhdan kanssa yhteistyössä järjestettävä talvitakkien 
kierrätyskampanja on hieno teko ja toivomme, että mahdollisimman moni kuluttaja penkoisi 
vaatekaappejaan ja lahjoittaisi tarpeettomaksi jääneen talvitakkinsa sitä tarvitsevalle. Kysyntää on 
erityisesti ulkoilua kestäville lasten takeille mutta myös aikuisten takkeja kaivataan, sanoo Hope – Yhdessä 
& Yhteisesti ry:n toiminnanohjaaja Nora Virtanen. 
 
Kampanja on voimassa 28.11.–31.12.2018 ja kampanjaan osallistuu kaikki 19 Luhta Brand Store -myymälää 
Helsingistä Rovaniemelle. Luhta Brand Store -myymälöiden sijainnit voit tarkistaa täältä. 
 
Lisätietoja: 
 
Jenni Kuisma, markkinointipäällikkö, Luhta Sportswear Company, L-Fashion Group Oy 
p. 050 427 4412, sähköposti: jenni.kuisma@luhta.fi  
 
Nora Virtanen, toiminnanohjaaja, Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry  
p. 044 700 6261, sähköposti: nora.virtanen@hopeyhdistys.fi  
 
 
Luhta Sportswear Company on Pohjoismaiden johtavia vaatetusalan yrityksiä. Muodin, urheilun ja vapaa-ajan pukeutumiseen 
erikoistunut sukuyritys on perustettu vuonna 1907 Lahdessa, jossa edelleen sijaitsee yrityksen pääkonttori. Vakiintuneena, 
taloudellisesti vakaana ja luotettavana työnantajana, yhteistyökumppanina ja yhteiskunnan jäsenenä olemme yksi suurimmista 
tekstiilialan yrityksistä Pohjoismaissa. Työllistämme 1700 henkilöä ja teemme noin 245 miljoonan euron liikevaihdon. Konserni 
tunnetaan muoti- ja sporttivaatebrändeistään: Luhta, Icepeak, Rukka, Torstai, Ril’s, O.i.s. ja Your FACE. Yrityksen brändimallistoja 
myydään maailmanlaajuisesti, tärkeimmät vientimarkkinamme ovat Eurooppa, Venäjä ja Aasia. Yrityksen vähittäiskauppaketjut 



                           
 
ovat: vapaa-ajan vaatetukseen erikoistunut Luhta Brand Store, urheilun Top Sport, muodin ketjut Aleksi 13 ja Your FACE sekä 
edullisesti edellisten sesonkien mallistoja ja erikoiseriä kuluttajille tarjoavat Luhta Outlet -myymälät. 
 
HOPE – Yhdessä & Yhteisesti ry on suomalainen vuonna 2009 perustettu hyväntekeväisyysyhdistys, joka avustaa vähävaraisia 
lapsiperheitä sekä huostaanotettuja ja laitoksissa asuvia lapsia pääkaupunkiseudun lisäksi Lohjalla, Tampereella, Lahdessa, 
Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Turussa, Kouvolassa, Oulussa, Seinäjoella, Joensuussa sekä Riihimäellä. Hopen toiminnan pääpaino 
on yrityksiltä ja yksityisiltä saatujen tavaralahjoitusten kierrättämisessä niitä tarvitseville. Avustuskohteiden etsinnässä Hope tekee 
luottamuksellista yhteistyötä sosiaaliviranomaisten kanssa. Hopen kautta kulkee perheisiin muun muassa vaatteita, leluja, 
urheiluvälineitä ja kodintarvikkeita. Lisäksi Hope tukee lasten harrastusmahdollisuuksia ja järjestää retkiä. 
 


