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”Uskomme lentopallotyttöjen menestykseen” – LP-Vampula Huittisen 

juniorilentopalloilijat saivat 1 000 euron lahjoituksen R-kioskilta 

 

Lauttakylänkadulla Huittisissa sijaitseva R-kioski lahjoitti Vampulan urheilijoiden tyttöjen 

lentopallojoukkueelle 1 000 euroa toiminnan tukemiseen. Lahjoitus on osa R-kioskin maaliskuussa 

alkanutta yhteiskuntavastuuohjelmaa, jossa paikalliset R-kioskit ympäri Suomen tukevat lähialueen 

toimijaa ja sen kautta koko yhteisöä. 

Sopivaa hyväntekeväisyyskohdetta tiedusteltiin Lauttakylänkadun R-kioskin asiakkailta. Ehdotusten 

joukosta Lauttakylänkadun R-kioskin kauppias Tuija Ojala valitsi tuen kohteeksi nuoret 

lentopalloilijat. 

− Huittisissa on vankka lentopalloperinne, ja lähialueella toimivan Vammalan Lentopallo -seuran 

miesten joukkue on niittänyt mukavasti menestystä lajissa. Toivomme, että myös LP-Vampula 

Huittisen tytöt tulevat kahmimaan mitaleita ja mestaruuksia tulevaisuudessa. Lentopallo on tärkeä 

harrastus monelle paikalliselle nuorelle, Ojala perustelee valintaansa. 

Seura otti lahjoituksen yllättyneesti ja iloisesti vastaan. Lahjoituksella tuetaan 1-sarjan joukkuetta, 

alueen nuorisotyötä ja nuorten liikuntaharrastuksen jatkumista. 

Hyviä tekoja ympäri Suomen 

Joka toinen kuukausi kahdeksan R-kioskin kauppiasta saa 1 000 euroa lahjoitettavaksi 

valitsemalleen kohteelle. Yhteensä R-kioski lahjoittaa kuluvan vuoden aikana 40 000 euroa eri 

hyväntekeväisyyskohteille ympäri Suomen. 

− R-kioskeilla ympäri Suomen on tärkeä rooli oma lähialueensa palveluntarjoajana ja 

kohtauspaikkana. Yhteiskuntavastuuohjelmamme kautta haluamme tukea ja nostaa esiin 

lähiyhteisöään hyödyttäviä hankkeita ympäri Suomen. Hyvä tarkoitus onkin houkutellut mukaan jo 

125 eri paikkakunnilla toimivaa R-kauppiasta, kertoo R-kioskin toimitusjohtaja Teemu Rissanen.  

LP-Vampula Huittisen juniorilentopalloilijoiden lisäksi tukea saa seitsemän muuta lasten ja nuorten 

liikuntaan sekä vapaa-aikaan keskittynyttä toimijaa eri puolilta Suomea. Vapaa-ajan 

harrastusryhmien lisäksi tuen saajiksi on ehdotettu vanhustyön ja eläinsuojelun parissa toimivia 

tahoja. 

R-kioskin asiakkailla on myös mahdollisuus kantaa kortensa kekoon oman paikkakunnan 

hyväntekeväisyyskohteen tukemisessa. 

− Lahjoitamme jokaisesta myydystä hot dogista 5 senttiä paikallisille hyväntekeväisyyskohteille 

lyhentämättömänä. Nyt on siis mahdollisuus nautiskella nakkisämpylöistä hyvällä omallatunnolla, 

Rissanen vinkkaa. 

Ärrä tekee hyvää -ohjelmaan voi tutustua osoitteessa: www.r-kioski.fi/tekeehyvaa. 
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Tietoa julkaisijasta  

R-kioski on kannattava, kauppiasvetoinen kioskiketju, joka tarjoaa asiakkailleen monipuolisen valikoiman 
viihdettä, jännitystä ja mielihyvää sekä tärkeitä arjen tuotteita ja palveluita – nopeasti ja mukavasti aamusta 
iltaan. R-kioski on osa Reitan Group -yhtiöön kuuluvaa Reitan Convenience -yhtiötä, ja sillä on 
valtakunnallisesti 560 myymälää. R-kioskin bränditunnettuus on 98 %. 

Reitan Convenience -yhtiöön kuuluvat R-kioski Suomessa, Narvesen Norjassa ja Latviassa, Pressbyrån 
Ruotsissa, 7-Eleven ja Shell/7-Eleven Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, R-kiosk Virossa sekä Lietuvos 
Spauda Liettuassa. Reitan Convenience on markkinajohtaja jokaisessa toimintamaassaan. Vuonna 2016 
Reitan Conveniencen liikevaihto oli EUR 1,76 miljardia ja myymälöiden lukumäärä oli 2 300. Vuonna 2016 
Reitan Groupin liikevaihto oli EUR 9,8 miljardia ja henkilökuntaa sillä oli 38 000. 


