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Huoneistohotelli Lietsu kampanjoi vähävaraisten perheiden puolesta - “Kesäloma kuuluu 
kaikille”  
 
Itsekin koronan vaikutusten kanssa kamppaillut joensuulainen Huoneistohotelli Lietsu halusi 
jotenkin tukea poikkeusoloista kärsineitä vähävaraisia perheitä. Niinpä yrittäjät Maria 
Saastamoinen ja Helena Puhakka-Tarvainen ideoivat hyväntekeväisyyskampanjan, jossa Hope 
Joensuun auttamille pohjoiskarjalaisille vähävaraisille perheille jaetaan majoituslahjakortteja 
Lietsuun. Rahankeräysluvan tarve osakeyhtiön tekemään lahjakorttikampanjaan vaati poliisissa 
selvitystyötä - koska rahankeräyslakia ei ole laadittu yrityksiä silmälläpitäen.  
 
–Poikkeuksellinen kevät on koetellut meitä kaikkia - mutta erityisesti heitä, joilla ei kesän 
piristyessäkään ole mahdollisuutta lomaan. Vaikka kotimaanmatkailu näyttää nyt elpymisen 
merkkejä, eivät kaikki voi järjestää lepoa perheen vanhemmille, saati kaikilla ole resursseja 
lomailuun koko perheelle. Haastammekin yksityishenkilöt ja yritykset tekemään 
hyväntekeväisyyttä kanssamme ja tarjoamaan pienen lomaelämyksen myös vähävaraisille 
perheille, kertoo Saastamoinen.  
 
Hyväntekeväisyyskampanjassa Lietsun verkkokaupasta kuka tahansa voi ostaa 
majoituslahjakortin, jonka arvo tuplataan Lietsussa lahjakortin kirjoittamisen yhteydessä. Hope 
Joensuun kautta jaettavalla lahjakortilla koko perhe voi yöpyä hotellissa tai vaihtoehtoisesti 
levosta aamiaisineen voivat nauttia esimerkiksi vanhemmat vuoroöin.  
 
Kun Lietsun yrittäjät tiedustelivat Joensuun poliisiaseman lupapalveluista sitä, pitääkö tällaiseen 
kampanjaan olla rahankeräyslupa, ei vastaus ollutkaan ihan selvä.  
 
–Ensin meille kerrottiin, että asia vaatii selvitystä, koska juuri tällaista tapausta ei ole ennen tullut 
vastaan. Lopulta asiaan olikin yksinkertainen ratkaisu: poliisilaitos voi myöntää pienkeräysluvan 
mm. Suomessa rekisteröidylle yhdistykselle, mutta rahankeräyslakia ei sovelleta osakeyhtiöihin. 
Tämä herätti meidät ajattelemaan, miksi osakeyhtiöt eivät voisi toimia näin, kertoo Puhakka-
Tarvainen.  
 
Lietsu haluaakin haastaa muitakin yrityksiä toimimaan samoin tai keksimään omanlaisiaan 
tapoja tehdä vastuullista yritystoimintaa.  
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–Monesti ajatellaan, että vastuullisuus on vain vihreää sähköä ja kierrätystä. Totta kai se on 
sitäkin, mutta siihen liittyy yhtä lailla kulttuurinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen puoli. 
Meidänkin varauksistamme katosi koronan myötä 95 % yhdessä yössä, mutta nyt tulevaisuus 
näyttää jo valoisammalta. Haluammekin antaa jotakin takaisin meitä ympäröivään 
yhteiskuntaan ja haastaa ihmisiä suuntaamaan ajatusta myös siitä omasta lomasta muiden 
hyvinvointiin, kertoo Saastamoinen.  
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