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Osallistumalla Lastenklinikoiden Kummien 
päivätyökeräykseen autat lasten ja nuorten 

ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa.



Järjestämällä  
perinteisen päivä-

työkeräyksen   
yhteistyössä esi-

merkiksi paikallis-
ten yritysten  

kanssa. 
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Kotona  
tehtävällä päivä-
työkeräyksellä.

Voitte osallistua 
keräykseen kahdella 
tavalla

Rahankeräyslupa
Rahankeräyslupa Lastenklinikoiden Kummit ry., myöntäjä: Poliisihallitus.  Luvan numero ja myöntämisajankohta: POL-2015-9097 - 29.10.2015. Keräyksen toimeenpanoaika: 1.1.2016-31.12.2020. Keräyksen toimeenpanoalue:  

Koko maa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Ahvenanmaa: Ålands landskapsregering. Datum: 2020-01-20. Dnr ÅLR 2020/231 Tillstånd för penningsamling. Giltighetstid och -område: Tillståndet gäller för tiden  
20.1. – 31.12.2020 – landskapet Åland. Syfte: Till stöd för Finlands fem universitets barnkliniker samt forskningsarbete i barnsjukdomar.

Keräystä varten saatte valita 
haluatteko koulullenne perinteiset kerä-
yslomakkeet sekä oman viitenumeron. 
Uutena mahdollisuutena on myös lois-
tava digilippaamme, jonka avulla kaikki 
lahjoitukset tapahtuvat digitaalisesti. Täl-
lä tavalla näette heti keräykseenne teh-
dyt lahjoitukset sekä lahjoittajien viestit.

Pääsette tekemään tärkeää työtä  
nuorilta nuorille ja ilmoittautumaan 
mukaan osoitteessa:  

www.kummit.fi/paivatyokerays. 

Ota yhteyttä, kerromme 
mielellämme lisää
sähköpostilla kummit@kummit.fi tai  
puhelimitse  040 582 4759, jolloin teitä 
auttaa Kaisa.

Tavataan #kummitilassa!

Mihin tämän vuoden keräys 
suunnataan? 
Suomessa mielenterveyden haasteista 
kärsii kasvava määrä lapsia ja nuoria. Täs-
tä syystä Kummit nostaa lukuvuonna 20–
21 päivätyökeräyksensä erityisteemaksi 
lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöt. 
Kummien päivätyökeräyksen tuotot oh-
jataan Mielen tila -kampanjaamme, jonka 
avulla edistämme lasten ja nuorten ah-
distuneisuushäiriöiden hoitoa Suomessa. 
Kampanjan avulla kerätyt varat käytetään 
vuosina 2020–2022 näyttöön perustuvan 
Cool Kids -hoito-ohjelman valtakunnal-
liseen jalkauttamiseen sekä näyttöön 
perustuvien menetelmien kehittämi-
seen ja edistämiseen ympäri Suomen. 
Hanke toteutetaan yhteistyössä lasten- ja 
nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon 
asiantuntijoiden sekä HUSin kanssa. Voit-
te lukea lisää ainutlaatuisesta Cool Kids 
-hoito-ohjelmasta nettisivuiltamme!

Osallistujien kesken 
arvotaan  
Perjantaihin 4.12. mennessä ilmoit-
tautuneet oppilaitokset osallistuvat 
arvontaan, jossa voi voittaa yhden 
ihanan Kummitubettajamme 
virtuaalitapaamisen!

PS.  Nettisivuiltamme löydätte myös  
opetusmateriaaleja ja inspiraatiota  
Kummien päivätyökeräyksen toteutta- 
miseen. 

Keitä me olemme? 
Lastenklinikoiden Kummit ry on pian 30 
vuotta täyttävä hyväntekeväisyysjärjestö, 
jolla on pitkät perinteet Suomen lasten ja 
nuorten auttamisessa. Toimimme koko 
maan laajuisesti ohjaten keräämämme 
varat viidelle yliopistolliselle lastenklini-
kalle/lastensairaalalle Tampereella, Tu-
russa, Oulussa, Kuopiossa ja Helsingissä. 
Kummit tekevät valtakunnallisesti töitä 
sen eteen, että lapset ja nuoret saavat pa-
rasta mahdollista hoitoa sairaala-aikana, 
heidän mielenterveyttään edistetään ja 
lastentautien tutkimustyötä tuetaan.




