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VALITSE KERÄYSTAVOITE 
ja keräyskohde
Konkreettinen tavoite toimii 
yhteishengen nostattajana, kun 
jokainen näkee reaaliaikaisesti, 
miten lahjoitussumma kasvaa 
kohti tavoitetta. Keräyskohteeksi 
voit valita Kummien yleiskeräyksen, 
jolla tuet kaikkia kohteita samalla 
kertaa, tai lastentautien tutkimus-
työn tai tietyn alueen lastenklinikan. 
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LUO OMA DIGLIPAS 
OSOITTEESSA 
OMA.KUMMIT.FI 
Keräystavoitteen ja -kohteen lisäksi 
syötät helpolle lomakkeelle vain 
nimesi ja kotikaupunkisi, annat 
keräykselle nimen ja kuvailet muuta-
malla sanalla, mikä sai sinut perus-
tamaan keräyksen ja haastat muut 
osallistumaan. Lisäksi määrittelet 
keräykselle päättymispäivän. Voit 
myös lisätä keräyssivulle haluamasi 
kuvan tai käyttää sivulla valmiina 
olevaa kummit-kuvaa. 
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DIGILIPAS-LINKKIÄ ON 
HELPPO JAKAA 
Kutsu ystäväsi, yhteisösi ja 
verkostosi mukaan hyvän asian 
puolesta! Hyödynnä kaikki kanavat, 
joissa heidät tavoitat ja voit jakaa 
tietoa: some-kanavissa, joissa itse 
olet aktiivinen, työpaikan kahvi-
huoneessa, henkilökohtaisilla 
yhteydenotoilla, meilillä…mitä vain 
keksitkään, jotta ihmiset tietävät 
osallistua!
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TSEMPPIÄ KERÄYKSEEN!
Sekä sinä että lahjoittajat näette 
keräystilanteen ja viestit keräys-
sivulla. Voit myös itse lisätä 
kommentteja keräysviesteihin,
jos haluat. 
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KIITOS!
Sydämellinen kiitos sinulle keräyksen järjestämisestä! Muistathan 
KIITTÄÄ myös lahjoituksen tehneitä, kun keräys on päättynyt! 
Voit hyödyntää siinä Kummitila-sivuilta löytyvää kiitosviestipohjaa.

DIGILIPPAASEEN 
TEHDYT LAHJOITUKSET
ohjautuvat suoraan digilippaasta 
Kummeille, sinun ei siis tarvitse 
huolehtia rahaliikenteestä. Lahjoit-
taminen on helppoa ja turvallista. 
Lahjoituksen voi tehdä verkko-
pankissa tai maksukortilla, 
yritys myös laskulla.

NÄIN HELPPOA ON PERUSTAA OMA

digilipas

30 € |  Tärkeälle asialle. Keskosena syntyvä on  
 vielä niin kesken, että maailman ympärillä  
 pitää olla hänelle valmis, kaappeineen!

5 € |  Lämmin ajatus on kuin sydämen kehto  
 joka rauhoittaa, tuudittaa ja varmistaa  
 turvallista matkaa tulevaan. Teillä oli 
 sydäntä aloittaa ja nyt niitä keinuttajia on  
 tullu lisää ja lisää. Iso kiitos jokaiselle 
    
 
10 € |  Hienosti päätetty keräyskohde. Klinikan  
 toiminta on melko tuttua ja tiedän, että  
 varat käytetään tässä yhdistyksessä  
 fiksusti ja rahat menevät todellakin 
 tarpeeseen. 
 
25 € |  Aikansa kun tätä meininkiä seuraa 
 sivusta, se vaan vetää mukanaan 

20 € | Kiitos Jouluisesta yhdistämisestä yhteisen  
 asian eteen!  
 
30 € |  Anonyymi 
 
3 € |  Kiitos 
 
10 € |  Kiitos kun voin vähän auttaa, menestystä 
 
10 € | ”Kuta pienempi on itse, sitä suurempi  
 joulu tulee.” (Tove Jansson) 
 
100 € |  Lastenklinikka on tullut vuosien aikana 
 tutuksi sydänpojan isänä. Kummien työ 
 on upeaa    Tsemppiä pienille potilaille  
 ja läheisille sekä iso kiitos Kummeille!  

140 € | Nextin levelin meininkiä – arvostan 
 kanssaharrastajia tästä saavutuksesta ja  
 kaikkea hyvää avunsaajille.  
 
50 € | Hienoa toimintaa. Erityiskiitos hienosta  
 keräystavasta (käyttäjälähtöinen ja helppo  
 tapa olla mukana pienellä vaivalla). 
 Hyvää joulua kaikille!  
 
5 € |  Anonyymi 
 
10 € |  Mahtava ele pienille ihmisen aluille, 
 tämmöiseen auttamiseen on helppo 
 lähteä mukaan. 
 
5 € |  Nyt jokainen yhdessä auttamaan 

oma.kummit.fi


