
Itis ja Hope tempaisevat ‒ Kesäilo-kampanjan tavoitteena 1000 lahjoitusta vähävaraisille perheille

Kesäiloa voi antaa hyvällä mielellä ja pienellä vaivalla pääkaupunkiseudun vähävaraisille lapsiperheille. Kauppakeskus Itiksen ja
hyväntekeväisyysjärjestö Hope ‒ Yhdessä & Yhteisesti ry:n 29.5.‒4.6. pidettävään tempaukseen voi lahjoittaa vaikkapa harrastusvälineitä,
kesäpelejä, leluja, vaatteita tai kenkiä. Lahjoitettavat tavarat voivat olla uusia tai hyväkuntoisia käytettyjä. Tavoitteena on saada jaettavaksi
1000 lahjoitusta, ja sitä vauhdittamaan Itis lahjoittaa 100 kesäkassia.

Kesäilo-hyväntekeväisyyskampanja on jatkumoa Itiksen ja Hopen monivuotiselle yhteistyölle, kuten Hopen Hyvän mielen Joululoungelle. Joulukampanjalla
kerättiin hieman yli 1000 lahjaa, joten ensimmäistä kertaa järjestettävälle kesäkampanjalle haluttiin tämä sama kunnianhimoinen tavoite.

‒ Halusimme tehdä kesäkampanjasta helposti toteutettavan. Kampanjaan voi osallistua joko hankkimalla uuden tuotteen tai lahjoittamalla omassa
käytössä palvelleita hyväkuntoisia tavaroita.  Lapset kasvavat nopeasti, ja moni säilöö hyväkuntoisia tavaroita ajatuksenaan myydä niitä kirpputoreilla, mitä
ei tule välttämättä kuitenkaan tehtyä. Nyt on hyvä hetki laittaa näitä kiertoon ja tuoda ne Hopen keräyspisteeseen tänne kauppakeskukseen, Itiksen
markkinointipäällikkö Anna Homén vinkkaa.

‒ Pääkaupunkiseudulla on yli 1800 asiakasperhettä, ja tarvetta on esimerkiksi kylpypyyhkeille ja ulkoleikkeihin soveltuville välineille ja tavaroille, kuten
hiekkalaatikkoleluille ja urheiluvälineille. Myös lelut, vaatteet ja kengät ovat saajien mieleen, kertoo toinen Hope ‒ Yhdessä & Yhteisesti ry:n
pääkaupunkiseudun tiiminvetäjistä, Iina Kanerva.

‒ Keräyspisteemme kauppakeskuksen keskusaukiolla toimii pääasiassa Hopen vapaaehtoisvoimin. Välitämme nämä Kesäilo-kampanjassa saadut
lahjoitukset pääkaupunkiseudun vähävaraisille perheille heti kampanjan jälkeen, jotta niistä ehtii olla iloa koko kesäksi, jatkaa Iina Kanerva.

Kauppakeskus Itis lahjoittaa kampanjaan 100 kesäkassia

‒ Kokosimme kesäkassit Hopen vinkkien mukaan. Kaikissa kasseissa on mukana jalkapallo, katuliidut, Itiksen Leikkiaseman ja minijunan pääsylippuja
sekä hampurilaisaterialahjakortti. Lisäksi kasseissa on mukana yllätyslahjoja, koska useat Itiksen yrittäjät haluavat osallistua lahjoittamalla jotain oman
liikkeensä valikoimasta, Anna Homén kertoo.

 Isac Elliot mukana hyväntekeväisyyskampanjassa

‒ Nuorten suosikkiartisti Isac Elliot osallistuu Kesäilo-hyväntekeväisyyskampanjaan esiintymällä 4.6. kello 11 alkaen kauppakeskuksen keskusaukiolla.
Hän on myös tehnyt hyväntekeväisyyskampanjaan videon, jossa hän lahjoittaa keräykseen nimikirjoituksellaan somistetun jalkapallon. Haluamme tarjota
asiakkaillemme viihdyttävän ilmaiskeikan artistien kanssa, jotka ovat mukana hyvässä asiassa. Näin myös syksyllä, vinkkaa Anna Homén tulevasta.
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Kauppakeskus Itis
Itis on Suomen suurin kauppakeskus, jossa on yli 120 myymälää, yli 50 palvelua ja kymmeniä ravintoloita sekä kahviloita. Loppuvuodesta 2018 Itiksen
tarjonta täydentyy Finnkinon 9-salin elokuvateatterilla. Itiksessä asioi vuosittain yli 17 miljoonaa asiakasta. Kauppakeskus Itiksen omistaa hollantilainen
kiinteistösijoitusyhtiö Wereldhave N.V. http://www.itis.fi 

Hyväntekeväisyysjärjestö Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry
Hope on vuonna 2009 perustettu hyväntekeväisyysjärjestö, jonka tavoitteena on antaa kaikille lapsille tasa-arvoisemmat mahdollisuudet arkeen. Hope on
poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö ja se toimii 19 paikallistoimijan välityksellä eri puolilla Suomea. http://www.hopeyhdistys.fi 


