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Nastolan osasto kerää Nälkäpäivänä tonkkiin ja lippaisiin 

– ämpäri-installaatio muistuttaa puhtaan veden tärkeydestä 

 
Punaisen Ristin Nastolan osasto osallistuu vuotuiseen Nälkäpäivä-keräykseen lipas- 

ja tonkkakeräyksellä sekä ämpäri-installaation avulla. Nastolan osaston alueella 
kerätään kouluissa torstaina 26.9. ja tonkkiin sekä lippaisiin 27. –28.9. välisenä 

aikana.  Nastolan osasto toivottaa kaikki tervetulleiksi osallistumaan keräykseen. 
 

Nälkäpäivään osallistuvat torstaina (26.9.) Kirkonkylän, Kukkasen ja Erstan koulut. SPR 
Nastolan osaston keräysjohtaja Marko Helin iloitsee koulujen osallistumisesta keräykseen. 

 ”Nälkäpäivä muistuttaa heikompien auttamisesta. Asennekasvatus, mitä opettajat tekevät 
kouluissa Nälkäpäivän tiimoilta, on tärkeätä.”.  

 

Perinteinen tonkkakeräys järjestetään perjantain ja lauantain (27.- 28.9.) aikana K-
Supermarket Nastolassa ja S-market Nascotissa. Keräyslippaisiin voi puolestaan lahjoittaa 

rahaa S-market Villähteellä, Tokmannissa sekä K-market Solinassa. 
 

”Olemme hyvin saaneet kerääjiä rekrytoitua. Viimevuotiset kerääjät ovat innolla lähteneet 
myös tänä vuonna keräämään”, kiittelee Helin ja muistuttaa, että kerääjäksi voi yhä 

ilmoittautua mieluiten sähköpostilla nastola@punainenristi.fi.  
”Tuntikin riittää.”. 

 

Nälkäpäivänä kerätään sitomattomia varoja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. 
Varoilla autetaan katastrofien ja konfliktien uhreja Suomessa ja ulkomailla. 

 
Huomio puhtaan veden puutteeseen 
Perjantaina 27.9. kello 12 Punaisen Ristin Nastolan osasto rakentaa S-market Nastolan 
edustalle installaation 33 Tokmannin lahjoittamasta vesiämpäristä. 

 
Installaatiolla kiinnitetään huomio siihen, että joka tunti 33 lasta kuolee puhtaan veden 

puutteen vuoksi. Katastrofirahaston tuella Punainen Risti parantaa puhtaan veden 

saatavuutta muun muassa eteläisessä Afrikassa. 
 

Kotimaassa katastrofirahaston turvin autetaan äkillisten onnettomuuksien uhreja, kuten 
tulipaloissa kotinsa menettäneitä. Viime vuonna Punaisen Ristin Hämeen piirin alueella apua 

annettiin yhteensä 32 ihmiselle kahdeksassa eri avustustilanteessa.  
 

”Olemme vuosien mittaan myös Nastolan osaston alueella auttaneet tulipalotilanteissa. 

Katastrofirahaston avulla annamme apua tarvittaessa myös täällä lähellä. Kaikki apu ei valu 
ulkomaille”, muistuttaa Helin.  

 
Nälkäpäivä on Suomen Punaisen Ristin suurin vuosittainen keräys. Tapahtumaan osallistuu 

joka vuosi noin 20 000 vapaaehtoista. 
 

Lisätietoja (toimituksille):  
Marko Helin 

keräysjohtaja, kotimaan avun yhteyshenkilö 

Suomen Punainen Risti, Nastolan osasto 

044-5097377  

nastola@punainenristi.fi 
nastola.punainenristi.fi 
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www.nälkäpäivä.fi 
#nälkäpäivä 
Keräykseen liittyviä kuvia saa ladata maksutta rekisteröitymällä osoitteessa: 

http://aineistopankki.punainenristi.fi 
 

 
Lahjoitustavat: 

• Käteinen keräyslippaaseen tai keräystonkkaan 

• MobilePay:lla numeroon 76102 

• Lähetä tekstiviesti SPR numeroon 16499 (15€/viesti) 

• Netissä osoitteessa nälkäpäivä.fi 

• Tilille FI52 5000 0120 4156 73, viite 5173 
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