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Kuluttajat päättivät: 
Munkkitempulla tuetaan 
SOS-Lapsikylän kesäleirien 
liikunnallista toimintaa  
 
 
Neste ja Fazer Leipomot toteuttivat yhdessä vappuna Munkkitempun, jossa Fazer Leipomot lahjoitti  
vapun munkkien paistosta syntyvää paistorasvaa ja Neste jalosti siitä Neste MY uusiutuvaa dieseliä yhteensä 
1 200 litraa. Polttoaineen myynnin arvoa vastaava summa  lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen SOS-Lapsikylän 
kesäleiritoimintaan. 

Munkkitempulla Fazer Leipomot ja Neste halusivat muistuttaa suomalaisia kiertotalouden ja kierrätyksen mahdollisuuksista, 
sillä useille jätteille ja tähteille on olemassa uusia käyttökohteita. Hyväntekeväisyyskohteeksi valikoitui SOS-Lapsikylä, sillä 
Fazer on jo pitkään tehnyt yhteistyötä SOS-Lapsikylän kanssa.
 
”Olemme olleet mukana tukemassa järjestöä yli neljänkymmenen vuoden ajan. Haluamme tukea järjestön toimintaa 
turvallisen perheympäristön luomisessa lapsille ja nuorille”, Fazerin viestintäjohtaja Liisa Eerola kommentoi.

Munkkitempusta saatava tuotto käytetään SOS-Lapsikylän kesäleirien tarpeisiin. Kuluttajat saivat vapun aikana äänestää  
sosiaalisessa mediassa mieluisinta lahjoituskohdetta. Useat tuhannet henkilöt olivat käyneet antamassa mielipiteensä 
lahjoituskohteesta.
 
Äänestäjistä valtaosa oli sitä mieltä, että lahjoitus tulisi käyttää SOS-Lapsikylän urheiluvälineisiin ja liikunnan tukemiseen. 
Seuraavaksi eniten kannatettiin piirrustusvälineitä ja vähiten ääniä sai musiikkivälineet. 
 
”SOS-Lapsikylän kesäleireillä on tärkeä merkitys lapsille arjen vastapainona. Leireillä pyritään eri toiminnallisin keinoin 
edistämään vaikeidenkin tunteiden käsittelyä, joita moni sijoitettuna oleva lapsi joutuu kohtaamaan. Kiitos kumppanillemme 
Fazerille ja Nesteelle tästä hienosta tuesta lasten iloisiin kesäisiin hetkiin”, SOS-Lapsikylän varainhankintapäällikkö Kei 
Heikkilä sanoo. 

“Olimme erittäin mielellämme mukana tässä kiertotalouskokeilussa, jossa leipomon rasvat jalostettiin Porvoossa 
korkealaatuiseksi Neste MY uusiutuvaksi dieseliksi, ja josta saatava arvo luovutetaan lasten liikunnan tukemiseen”, kertoo 
Nesteen vastuullisuusjohtaja Johan Lunabba.   

Viime jouluna Neste toteutti yhdessä Kemianteollisuuden ja muiden kumppanien kanssa menestyksekkään Kinkkutemppu-
kiertotalouskampanjan, jossa kerättiin talteen kinkkujen paistinrasvoja. Vapun Munkkitemppu jatkoi hyväntekeväisyyttä 
kiertotaloushengessä tällä kertaa munkkien paistorasvan avulla. Tulevaisuus näyttää, mitä rasvaa tankkiin seuraavaksi 
laitetaan.
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Munkkitemppu on Nesteen ja Fazer Leipomoiden yhteisprojekti, jonka tarkoituksena on tuoda kiertotaloutta lähemmäksi 
kuluttajien arkea konkreettisen esimerkin avulla. Vappuna 2017 Fazer Leipomot lahjoittaa Nesteelle munkinpaistosta 
syntynyttä rasvaa, josta Neste valmistaa uusiutuvaa polttoainetta Nesteen Porvoon jalostamolla. Lopuksi paistorasvasta 
valmistetun polttoaineen arvoa vastaava summa lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen SOS-Lapsikylän toimintaan.


