
 
 

LEHDISTÖTIEDOTE  22.12.2020 

Yksi päivitys sosiaalisessa mediassa räjäytti potin – 
Hurstin Avulle lahjoitettiin viikossa MobilePaylla yli 
200 000 euroa 

Hurstin Apu on saanut lahjoitusvyöryn, kun suomalaiset tarttuivat joulukuun puolessa 
välissä Facebookissa jaettuun talkookutsuun. Päivitystä seuranneen viikon aikana 
Hurstin Apuun lahjoitettiin MobilePaylla huikeat yli 200 000 euroa, jotka menevät 
yhdistykselle lyhentämättöminä. Tämä on osoitus siitä, miten pieni teko voi saada aikaan 
suuria ja merkityksellisiä asioita.  

Korona on koetellut kaikkialla maailmassa kohta vuoden ja vaikutukset osuvat voimakkaasti myös 
suomalaiseen yhteiskuntaan. Solidaarisuus ja halu auttaa lähimmäisiä ovat olleet tavallista 
isommassa roolissa ja sitä myöten myös hyväntekeväisyyslahjoitusten määrä on kasvanut.  

Kukaan tuskin kuitenkaan osasi arvata, että yksi päivitys sosiaalisessa mediassa räjäyttää potin. 
Lahjoitusten vyöry lähti toden teolla liikkeelle, kun yksityishenkilö julkaisi sosiaalisessa mediassa 
kuvan MobilePaylla tehdystä lahjoituksesta Hurstin Avulle ja kutsui muita mukaan auttamisen 
talkoisiin. MobilePaylla tehneiden lahjoittajien määrä oli viikon aikana yli 15 000 ja lahjoitettu 
kokonaismäärä kasvoi lähes 70-kertaiseksi aiempien viikkojen keskimääräisiin lahjoitusmääriin 
verrattuna.  

− Pakko todeta, että oli kyllä iloinen yllätys, kun nähtiin, miten hienosti lahjoituksia on kertynyt. 
Helpot lahjoituskanavat ovat suorastaan elinehto hyväntekeväisyysjärjestöille. Moni 
lahjoittaja onkin kiitellyt ja kehunut, miten helppoa ja nopeaa lahjoittaminen on ollut nyt, kun 
otimme MobilePayn käyttöön. Apua tarvitaan läpi vuoden, mutta näin joulun alla avun tarve 
ja lahjoitusten määrä korostuvat erityisesti. toteaa Hurstin Avun Sini Hursti.  

Poikkeuksellinen vuosi on ollut monella tavalla haastavaa ja erityistä aikaa koko kansalle. 
Koronavirus on muuttanut monen arkielämää merkittävästi ja tuonut haasteita totuttuihin arjen 
käytäntöihin. Suomalaiset ovat yhä enemmän siirtyneet digitaalisten palveluiden käyttäjiksi, myös 
hyväntekeväisyyslahjoituksissa.  

− Olemme nähneet, miten tämän koronavuoden aikana yhä suurempi joukko ihmisiä on 
siirtynyt digitaalisten palveluiden ja sovellusten käyttäjäksi. Ilmiö näkyy selvästi myös 
hyväntekeväisyydessä. Yhä useampi hyväntekeväisyysjärjestö on ottanut MobilePayn 
lahjoituskanavakseen ja lahjoitusten määrä on moninkertaistunut tämän vuoden aikana. 
Kun lahjoittaminen on helppoa, auttamisen kynnys madaltuu, toteaa MobilePay Finlandin vt. 
toimitusjohtaja Noona Puusniekka.  

Apua tarvitaan läpi vuoden ja lahjoituksia tulee koko ajan lisää. MobilePaylla lahjoittaminen käy 
helposti ja nopeasti numeroon 48848, jonka kautta lahjoitetut varat menevät lyhentämättöminä 
Hurstin Avulle.  Lisätietoja lahjoituskanavista löytyy Hurstin Avun verkkosivuilta. 

Lisätietoja: 

Noona Puusniekka 
Vt. toimitusjohtaja, MobilePay 
040 777 1500 
noona.puusniekka@mobilepay.fi 
 
Sini Hursti 
Toiminnanjohtaja, Hurstin Apu ry 
045 630 8548 
sini.hursti@hurstinapu.fi 



 
 

 

MobilePay 

MobilePay on Pohjoismaiden johtava mobiilimaksuratkaisu, joka on ilmainen kaikkien pankkien asiakkaill e.  
Suomessa MobilePaylla on jo 1,6 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää ja sillä voi maksaa lähes 30 000 
maksupaikassa.   


