Päivätyökeräys 2022–2023
LASTENKLINIKOIDEN KUMMIT
Suomessa asuu yli miljoona lasta ja nuorta, joista jopa 20 %:lla on jokin
mielenterveyden häiriö. Yksi yleisimmistä mielenterveyshaasteista on ahdistuneisuus.
Lastenklinikoiden Kummien, Suomen Rehtorit ry:n sekä MTV Uutisten toteuttaman kyselyn mukaan 97 prosenttia
vastanneista suomalaisten peruskoulujen rehtoreista kokee oppilaiden mielenterveyshaasteiden lisääntyneen
koulussaan viimeisen kahden vuoden aikana. Rehtorikyselynkin perusteella yleisimpiä mielenterveyden haasteita lapsilla
ja nuorilla on ahdistuneisuus, joka koskettaa jopa 100 0000 lasta ja nuorta Suomessa. Kaikkien ahdinkoon ei ehditä
puuttua ajoissa, vaikka ongelmien ilmaantuessa olisi tärkeää, että tarkoituksenmukainen hoito voitaisiin tarvittaessa
aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Jotta saisimme tarjottua lapsille ja nuorille parasta mahdollista mielenterveyshoitoa valtakunnallisesti sekä lisättyä
ennaltaehkäisevää työtä, keräämme lahjoituksia. Näiden lahjoitusten avulla tuemme lasten ja nuorten mielenterveyden
hoitoa tutkituilla ja tehokkailla hoitomenetelmillä, joita levitetään parhaillaan ympäri Suomen. Esimerkiksi Kummien
tukema Cool Kids -menetelmä on erittäin tehokas lievien ja keskivaikeiden ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa –
soveltuen käytettäväksi terveydenhuollon ohessa myös kouluympäristössä.
Mielenterveystyöhön voi osallistua kuka vain omalla panoksellaan, esimerkiksi päivätyökeräyksen avulla.

PÄIVÄTYÖKERÄYS 2022–2023
Päivätyökeräyksen tekeminen Kummeille onnistuu kahdella tavalla:
1. Järjestämällä perinteisen päivätyökeräyksen yhteistyössä
esimerkiksi paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa.
2. Kotona tehtävällä päivätyökeräyksellä.

Keräystä varten voitte valita haluatteko:
1. Perinteiset keräyslomakkeet sekä oman viitenumeron.
2. Perustaa oman digilippaan nettisivuillamme, jossa
lahjoitukset näkyvät reaaliajassa.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Pääsette
ilmoittautumaan
mukaan osoitteessa:
kummit.fi/
paivatyokerays
Ota yhteyttä,
kerromme mielellämme
lisää sähköpostilla
kaisa@kummit.fi tai
puhelimitse 040 582 4759
/ Kaisa

Tuntimateriaalia
kummit.fi/
paivatyokerays

Lue lisää:
kummit.fi/
mielentila

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
lastensairaalalle Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja
Helsingissä. Kummit tekevät valtakunnallisesti töitä sen eteen,
että lapset ja nuoret saavat parasta mahdollista hoitoa
sairaala-aikana, heidän mielenterveyttään edistetään ja
lastentautien tutkimustyötä tuetaan.
Vuoden 22–23 päivätyökeräyksemme tuotot ohjataan
Mielen tila -kampanjaan, jonka avulla tuetaan konkreettisesti
lasten ja nuorten mielenterveyttä. Tähän mennessä
kampanjamme avulla on valtakunnallisesti:
koulutettu yli 190 Cool Kids -hoito-ohjelman menetelmätyöntekijää ahdistuneisuudesta kärsivien lasten ja nuorten tueksi
sairaaloissa, kouluissa & perheneuvoloissa
aloitettu syksyn 2022 Cool Kids -koulutuskokonaisuus
(yli 80 osallistujaa)
startattu DKT-koulutuskokonaisuus, jonka avulla autetaan
vaikeista tunnesäätelyvaikeuksista sekä itsetuhoisuudesta
kärsiviä lapsia ja nuoria
viety koulutuksia verkkoon sekä suomennettu materiaaleja
... sekä paljon muuta!

Rahankeräyslupa: Lastenklinikoiden Kummit ry., myöntäjä: Poliisihallitus. Luvan numero ja myöntämisajankohta:
RA/2020/1559 – 1.1.2021 –, koko maa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Ålands landskapsregering: Dnr ÅLR 2020/9486, 1.1.–31.12.2021 – landskapet Åland.

