2020

Lastenklinikoiden Kummit ry:n vuosikertomus

L

Lastenklinikoiden Kummit vuonna 2020
astenklinikoiden Kummit tukee parasta

mahdollista hoitoa lapsille ja nuorille Suomessa. Kummitoiminnalla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia yliopistollisten
lastenklinikoiden/-sairaaloiden sekä laadukkaan lastentautien tutkimuksen kautta ympäri maan.
Vuosittain Kummit tukee avustuskohteidensa sekä
työnsä kautta lukuisia eri potilasperheitä.
Lähes koko vuotta 2020 hallinneen Covid 19 (korona)
-pandemian vaikutus heijastui merkittävällä tavalla
myös Kummien toimintaan. Monipuolista varainhankinta-, tuki- ja vaikutustyötä potilaiden ja heidän perheidensä hyväksi jouduttiin poikkeusolojen seurauksena suunnittelemaan sekä järjestämään aivan uudella
tavalla – ja niin ikään monet jo pitkälle rakennetuista
varainhankintakampanjoista luomaan uudelleen.
Koronavuoden vaikeudet ja aktiivinen hyväntekeväisyysverkoston rakentaminen nostivat kuitenkin esille
myös monia uusia tahoja tukemaan Kummien työtä.
Sekä yksityishenkilöiden että yritysten ja yhteisöjen
puolella motivaatio osallistua ja auttaa kohosi vuoden
edetessä huipentuen JouluMielelle-kampanjaan, johon
osallistui yli 40 000 henkilölahjoittajaa ja yli 300 yritystä.
Kummit Live: Elämä Lapselle, Mielen tila -hanke sekä
Kummit Live: JouluMielelle olivat toimintavuoden suurimmat kampanjakokonaisuudet näkyvyyden ja varainhankinnan osalta. Kummien hyväntekeväisyyskonsertteja uudistettiin olosuhteiden myötä niin rakenteellisesti kuin sisällöllisesti, ja Kummit Live: Elämä Lapselle
sekä Kummit Live: JouluMielelle toteutettiin tv-ohjelmina MTV3:lla ilman paikalla ollutta yleisöä. Kummit
Live -tapahtumien kirjoon kuului myös keväällä järjes-

tetty virtuaalikeikka Kummit Live: Elastinen, joka avasi
lähes ”jäähallillisella” kotikatsomoyleisöllä suurempien
striimikeikkojen tekemisen Suomessa. Mielenterveystyölle omistettu keikka keräsikin komeasti yli 45 000 €
lasten ja nuorten mielenterveystyön hyväksi.
Erilaiset laitehankinnat ovat ajankohtaisia koko ajan,
sillä alati uudistuva hoitotyö ja hoitomenetelmien kehittyminen tuovat mukanaan kokonaan uudenlaisia laitetarpeita. Uusi teknologia tarjoaa niin ikään monia
mahdollisuuksia sairaaloille sekä sen myötä Kummitoiminnan kehittämiselle sairaaloiden hyväksi. Mielenterveyden haasteet ovat myös lisääntyneet merkittävästi ja tänä päivänä jopa 20 %:lla nuorista on jonkinasteisia mielenterveyden häiriöitä, joihin pitäisi päästä
kiinni jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ahdistuneisuushäiriöt ovat yksi yleisimmistä mielenterveyden ongelmista – koskettaen jopa 100 000 lasta ja nuorta Suomessa. Lapsen oikeuksien päivänä marraskuussa Kummit käynnisti yrityskumppaniensa sekä HUS:n lastenja nuorisopsykiatrian asiantuntijoiden kanssa Mielen
tila -kampanjan, jonka tavoitteena on näyttöön perustuvan Cool Kids -hoito-ohjelman levittäminen valtakunnallisesti sekä varhaisen avun saavutettavuuden
parantaminen sitä tarvitseville lapsille ja nuorille.
Paras mahdollinen hoito Suomessa (ja maailmalla) vaativat pitkäjänteistä tutkimustyötä sekä siihen kohdistettavia resursseja, jota tuettiin vahvasti myös 2020
aikana. Sairaaloissa hoitomenetelmien kehittäminen
edistää kivuttomampia ja tehokkaampia toimenpiteitä,
sekä kokonaisuudessaan lapsipotilaan terveyttä.
Pienten potilaiden ja heidän perheidensä tukena
pyrimme olemaan sairaala-arjessa niin ikään erilaisin

hankinnoin ja tapahtumin. Pandemian aikana Kummien sairaalavierailut jouduttiin siirtämään verkkoon
ja samalla kehitettiin uudenlaisia tapoja toimia teknologiaa hyödyntäen. Tällaisia olivat mm. kummitubettajien henkilökohtaiset tervehdysvideot potilaille sekä
Kummien ja joulupukin virtuaalitapaamiset sairaalan
lapsille. Joulukaudella joulupukki vieraili myös nosturin nostamana potilashuoneiden ikkunoiden takana
Tampereella ja Kuopiossa. Tavaralahjoituksia saatiin
myös runsaasti vuoden aikana – kumppanimme lahjoittivat mm. pehmoleluja, askartelutarvikkeita ja kirjoja osastoille ilahduttamaan potilaita.
Keskeisessä roolissa Kummien palveluinfran kehittämisessä oli kokonaisvaltainen verkkopalvelu-uudistus,
joka toteutettiin kevättalven ja syksyn välillä. Kummien
uusi verkkopalvelu kummit.fi tarjoaa niin monipuoliset lahjoitusmahdollisuudet kuin kattavasti tietoa Kummien toiminnasta, tukikohteista, ajankohtaisista uutisista ja osallistumismahdollisuuksista.
Kummien tehtävänä on lapsipotilaiden auttaminen ja
tukeminen Suomessa parhaiden mahdollisten hoitoedellytysten ja -tulosten tuottamiseksi. Lastenklinikoiden Kummit ry kerää sääntöjensä mukaisesti varoja
viidelle yliopistolliselle lastenklinikalle sekä Lastentautien tutkimussäätiölle. Lahjoitusten ja Kummitoiminnan avulla tuetaan monipuolisesti lasten ja nuorten
terveyttä sekä sen myötä lukuisia lapsipotilasperheitä
ympäri Suomen.
Vuoden 2020 lahjoitussummaksi tuli 1 575 373,20 euroa.
Lahjoitukset jaetaan valtakunnallisesti Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun ja Kuopion lastenklinikoiden sekä
Lastentautien tutkimussäätiön kesken.
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Hyväntekeväisyystapahtumat ja -kampanjat
Kummit Live: Elastinen 16.5.2020
(keikalla.fi)
Kuusi vuotta Kummien hallitukseen kuulunut rap-tähti Elastinen järjesti yhdessä
Lastenklinikoiden Kummien kanssa virtuaalisen hyväntekeväisyyskeikan 16.5.,
jolla kerättiin varoja Cool Kids -mielenterveyshankkeen tueksi lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon.
Hyväntekeväisyyskonsertti oli järjestettäessään Suomen katsotuin maksullinen
striimikonsertti.
”Kummit Live oli unohtumaton
kokemus. Jo ensi ideasta asti
kaikki lähtivät innolla mukaan
ja huippuammattilaisten kanssa
toimiminen oli täysin mutkatonta.
Saavutimme mahtavan flow-tilan
ja konsertti oli erilainen kaikista
toteuttamistani. Palaute ja sen
määrä oli suorastaan häkellyttävää. Tavoite oli tehdä hyvää
ja pitää samalla hauskaa tarjoten jotain ainutlaatuista ja erilaista. Kaikki meni nappiin ja
onnistuimme todella hyvin. Olen
ylpeä jokaisesta mukana olleesta
ja panoksestamme tärkeälle asialle. Kiitos!” – Elastinen
Konsertti järjestettiin Keikalla.fi -alustalla, jonne kävijöillä oli mahdollista ostaa
lippu. Myös potilasperheille eri puolella
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Suomea tarjottiin yhdessä kumppaneiden kanssa mahdollisuutta seurata keikkaa, jossa nähtiin uusia puolia Elastisen
musiikista. Räppärin lisäksi konsertissa
esiintyivät ja panoksensa tärkeälle asialla antoivat myös suomalaiset huippumuusikot Petteri Sariola, Esa Mäkynen ja
Okke Komulainen.
Onlinekeikan mahdollistivat: keikalla.fi,
Lippu.fi, Pepsodent, Barona, NEP Finland, Hollywood House Studios, Radio
Nova, Rähinä Records, Kaiku Entertainment, Fullsteam Oy, Smartum, Concreto
sekä Republic.

Kummit Live: Elämä Lapselle
-konsertti 16.9.2020 (Pöllölaakso –
MTV3 ja Radio Nova)
1990-luvun puolivälistä lähtien järjestetty
Elämä Lapselle -konsertti on yksi Suomen
tunnetuimmista hyväntekeväisyystapahtumista. Se on myös merkittävin ja perinteikkäin vuosittain järjestettävä kotimainen hyväntekeväisyyskonsertti. Elämä
Lapselle -konsertti televisio- ja radiolähetyksineen tavoittaa yli miljoona suomalaista.
Yhteistyökumppanit: Laakkonen, Silja
Line, Pepsodent, MTV ja Bauer Media/
Radio Nova.

Kummit Live: Elämä Lapselle -konsertissa esiintyivät ja aikaansa tärkeälle asialle antoivat mm. BEHM, Robin Packalen,
Elastinen, Pyhimys, Ilta, Kaija Koo, Cledos,
Eino ja Aapeli, Ressu Redford sekä videoyhteydellä osallistuneet Renny Harlin,
Teemu ja Sirpa Selänne, Pinkku Pinsku,
Roni Back, MiskaMH ja Roponen. Konsertin juonsivat Mikko Leppilampi ja Sara
Parikka.
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Kummit Golf, Hirsala
13.8.2020

Kummit Live: JouluMielellekonsertti (Kulttuuritalo Martinus
11.12.2020 & MTV3)
Lastenklinikoiden Kummien perinteinen
JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonsertti
lähetettiin suorana Vantaan kulttuuritalo Martinuksesta MTV3:lla 11. joulukuuta.
Konsertti tavoitti uusintalähetyksineen yli
miljoona suomalaista.
Yhteistyökumppaneina: Vantaan kaupunki, MTV ja Bauer Media/Radio Nova.
Esiintyjät: Saara Aalto, Pete Parkkonen,
Sami Hedberg & Saija Tuupanen, Arja
Koriseva, Waltteri Torikka, Ida Paul & Kalle
Lindroth, Eino ja Aapeli, Konsta Hietanen sekä Ilta. Aki Linnanahteen lumikulmahaastatteluissa Frank Martela, Kari
Kanala, Ritva Viljanen sekä Aleksi ja Jari
Soini. Bändinä Vantaan viihdeorkesterin JouluMielelle-ensemble kapellimestarinaan Ako Kiiski. Konsertin juonsivat
Vappu Pimiä sekä Jaakko Loikkanen.

Joulukampanjaan osallistui tänä poikkeuksellisena vuonna ennätyksellinen
määrä yksityisiä lahjoittajia sekä yrityksiä – lähetyksen aikainen keräyssumma
kipusi pitkälti yli puolen miljoonan euron.
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Perinteikäs, Kummien työhön varoja keräävä Kummit Golf -tapahtuma järjestettiin poikkeustilanteessakin kokonaan ulkona ja tiukoin turvajärjestelyin.
Mukana oli yritysjoukkueiden kanssa pelaamassa
useita tuttuja Kummeja: Pete Seppälä, Pirjo Nuotio, Hannu Aravirta, Tomi Einonen, Niklas Hagman,
Teemu Roivainen, Minea Blomqvist, Jukka Hallikainen, Pasi Hailio, Joona Puhakka, Jaana Puupponen,
Kaarina Suonperä, Taru Valkeapää, Virve Rosti, Emil
Korkiakoski, Sanna Saarijärvi, Jari Isometsä, Jukka
Mäkelä ja Anna-Liisa Tilus.
Voittaja: Kauppahuone Pesonen
Yhteistyössä: 3stepIT ja Hirsala Golf
Mukana tukemassa: Pernod Ricard Finland, Photo
Pasi Salminen, Tallink Silja, Ilkka Vainio, Young
Hearted, Luovat Palvelut, Spede-idea Oy (visiirit),
Minni & Roope Golf School ja Kummien vapaaehtoiset.

Mielen tila -kampanja
Cool Kids -hankkeen tueksi
Taidenäyttely eduskuntatalon edustalla 20.11.2020
käynnisti mielenterveyskampanjan.
Mielenterveyspalveluiden kysyntä lasten ja nuorten keskuudessa on kaksinkertaistunut viimeisen
kymmenen vuoden aikana, eikä kaikkien ahdinkoon

ehditä puuttua ajoissa. Lapsen oikeuksien päivänä
20.11. Eduskuntatalon eteen avattiin Mielen tila -ulkonäyttely, jonka lasten ja nuorten tositarinoiden pohjalta ahdistusta kuvaavien teosten takana on joukko
suomalaisia huipputaiteilijoita. Näyttely ja sen teema
herätti kiinnostusta useiden kansanedustajien keskuudessa.
Vähintään kaksivuotisen Lastenklinikoiden Kummien
Mielen tila -kampanjan tavoitteena on nostaa lasten
ja nuorten ahdistuneisuus sekä sen yleisyys esille. Tietoisuuden kasvattamisen lisäksi kampanjan tavoitteena on kerätä varoja lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon Suomessa. Tällä hetkellä Suomessa jopa 100 000 lasta ja nuorta kärsii ahdistuneisuudesta eivätkä he saa tarvitsemaansa apua ajoissa.
Kun ongelmaan ei tartuta ajoissa, voi ahdistus johtaa
pahimmillaan vakavampiin ongelmiin kuten sosiaaliseen eristäytymiseen, päihdeongelmiin ja vakavampiin mielenterveyden häiriöihin.
Mielen tila -kampanja ja näyttely kokonaisuudessaan
toteutettiin yhteistyökumppaneiden pro bono -työnä.

Kampanjan suunnittelusta Kummien ja asiantuntijoiden kanssa vastasi TBWA\Helsinki.
Kampanjalla kerätyt varat käytetään vuosina 2020–
2022 näyttöön perustuvan Cool Kids -hoito-ohjelman valtakunnalliseen jalkauttamiseen sekä näyttöön
perustuvien menetelmien kehittämiseen ja edistämiseen ympäri Suomen. Tanskassa tehdyn tutkimuksen
mukaan 50 % Cool Kids -hoito-ohjelman läpikäyneistä
lapsista ja nuorista ei enää täyttänyt diagnoosin kriteereitä. Mielen tila -kampanja ja Cool Kids -hanke
toteutetaan yhteistyössä lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa.
Kampanjan kumppanit: TBWA\Helsinki, Koski Syväri,
Luovat Palvelut Oy, Radio Nova, Angel Films Oy,
Orange Advertising Oy, Miracle Radiot, Grade One,
Framme, Blip, Medialiiga Oy, huuto.net, Grano Diesel
Oy, Soldeman sekä taiteilijat: Kim Simonsson, Netta
Tiitinen, Teemu Keisteri, Riitta Nelimarkka, Ossi Pirkonen, Sami Viljanto, Ulla Donner, Kirsti Tuokko, Jirka
Väätäinen ja Laura Laine.

KummiKaverit ja KuukausiKummit
KummiKaverit ovat Kummien aktiivisia tukijoita, joita
lähestytään vuoden aikana kirjepostituksilla ja heillä
on mahdollisuus lahjoittaa haluamallaan aikavälillä.
KuukausiKummit ovat puolestaan Kummien säännöllisiä tukijoita, jotka ovat valinneet heille sopivan
kk-maksun ja maksutavan. He saavat säännöllistä
viestintää Kummien työn vaikutuksista sekä potilasperheistä.
KummiKaveripostituksissa Kummien pro bono
-kumppanina toimii JP Postitus.
Kummit on käynnistämässä vuoden 2021 aikana
uuden kuukausilahjoittajaprojektin, jonka myötä
kehitämme säännöllisten lahjoittajien viestintää sekä
tavoittelemme lasten ja nuorten parhaan mahdollisen hoidon tueksi lisää säännöllisiä lahjoittajia.
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Kummien viestintä
Lastenklinikoiden Kummien viestinnän tavoitteena
on välittää tietoa tukikohteista ja osallistumismahdollisuuksista, akuuteista tarpeista sekä tuen merkityksestä lastensairaaloissa ja lastentautien tutkimuksessa. Kummit hyödyntää markkinointiviestinnässään
eri kanavia sekä verkostoja monipuolisesti, luotettavasti
ja tehokkaasti. Useat markkinointiviestintä- ja mediakumppanuudet tukevat Kummien viestintätyötä, jonka
lisäksi Kummit tekee yhteistyötä laajan vaikuttajaverkostonsa kanssa. Merkittävät hoitolaitehankinnat eri
lastenklinikoilla, tulevaisuutta tukevat kehityshankkeet
ja lahjoitusten avulla mahdollistetut tutkimusprojektit
muodostivat tärkeän osan Kummien viestintäsisällöstä
2020. Viestinnässä nostettiin niin ikään huomattavalla
tavalla esille lasten ja nuorten mielenterveys sekä koronatilanteen vaikutukset Kummien tukikohteissa nyt
ja tulevaisuudessa. Kumppaniviestintä ja Kummien
sidosryhmien tukeminen sekä lisäarvon tuottaminen
yhteistyökumppaneille ovat niin ikään tärkeässä osassa
Kummien viestintää.

Kummit verkossa
Kummien omien kanavien sekä sidosryhmäverkoston
avulla voidaan lisätä ihmisten tietoisuutta lasten ja nuorten erikoissairaanhoidosta lastenklinikoilla/-sairaaloissa
sekä potilasperheiden elämästä kokonaisvaltaisesti. Sen
lisäksi Kummien asema hyväntekeväisyysjärjestönä
ja tärkeänä yhteiskunnallisena tukikohteena korostuu Kummien verkkoviestinnässä. Kummit.fi lisäksi
Kummit löytyvät osoitteista kummitila.fi ja sairaalakamut.fi sekä ulkoisissa palveluissa mm. Facebookista,
Instagramista, Twitteristä, LinkedIn:stä, YouTubesta, ja
Issuu:sta. Erilaiset yhteistyöratkaisut ja kumppaniverkoston hyödyntäminen sosiaalisessa mediassa ovat
keskeinen osa Kummien läsnäoloa verkossa.

Uusi verkkopalvelukokonaisuus ja
digimarkkinointi

Republic Kummien strategiseksi
viestintäkumppaniksi

Yksi vuoden keskeisistä fokusalueista oli Kummien
verkkopalvelukokonaisuuden uudistaminen ja siihen
liittyen systemaattisen sekä dataperusteisen digimarkkinointiputken rakentaminen. Verkkopalvelun toteuttajaksi valikoitui Into-Digital ja verkon varainhankintaalustasta vastasi kansainvälinen iRaiser, jonka digilipasjärjestelmä Kummeilla on ollut käytössä vuodesta
2016 alkaen. Digimarkkinoinnin kehittäjäkumppaniksi
valittiin palvelumarkkinointiin erikoistunut Ida Fram.

Kaupallisen viestinnän ja markkinoinnin toimisto
Republic aloitti yhteistyön Lastenklinikoiden Kummien
kanssa yhdistyksen viestinnän tukikumppanina.
Republic keskittyy yhteistyössä tukemaan Kummeja
viestinnän strategisessa suunnittelussa, sidosryhmäviestinnän työkalujen kehittämisessä, alueellisessa viestinnässä sekä vuoden tärkeimpien tapahtumien jalkautuksissa.

Kummien uuden verkkopalvelun lanseeraus tehtiin
kesällä 2020.
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Republic on ansioitunut markkinointiviestinnän kentässä näkemyksen, nykyaikaisuuden ja erinomaisen
asiakaskokemuksen kautta. Kummit on pyrkinyt perus-

tamisestaan lähtien tukemaan lastenklinikoita sekä lastentautien tutkimusta tehokkaasti ja tavoitteellisesti,
ja nyt käynnistyvä kumppanuus Republicin kanssa
kehittää entisestään edellytyksiä tukea tavoitettamme
– parasta mahdollista hoitoa lapsille ja nuorille Suomessa. Vahvalle perustalle luodut uudet toimintamallit ja työkalut ovat hienosti saavutettavissa tällaisen
yhteistyön avulla.
Yhteistyössä Republicin kanssa tullaan vuoden 2021
aikana kehittämään ja vahvistamaan erityisesti Kummien alueellista viestintää sekä vaikuttavuutta.

Vaikuttajayhteistyö
Kummit kehitti toimintavuoden aikana monipuolista
vaikuttajayhteistyötään rakentamalla kampanjakohtaisia sisältösuunnitelmia ja -kalentereita yhdessä vaikuttajaverkostonsa kanssa. Yhtenä keskeisenä teemaosaalueena oli lasten ja nuorten mielenterveys Kummien
lanseeraaman Mielen tila -kampanjan myötä.
Kummien toimintaa omissa kanavissaan ja omilla mahdollisuuksillaan tukevien vaikuttajien sekä Kummien
kanssa yhteistyötä tekevien vaikuttajaverkostojen merkitys Kummien viestinnässä on erittäin suuri. Toimintavuoden 2020 aikana Kummien toimintaan sitoutui
aktiivisesti useita kymmeniä laajalti tunnettuja sekä
arvostettuja vaikuttajia elämän eri osa-alueilta.

Markkinointiviestintä- sekä
mediakumppanuudet tukena
yhteisille tavoitteille
Jo 90-luvun alussa alkanut yhteistyö Lastenklinikoiden Kummien sekä MTV:n välillä on ollut hyvin tärkeä
tekijä varainhankintakampanjoissa sekä viestin välittämisessä sidosryhmille. Niin ikään Radio Novan (Bauer
Media) kanssa jo 20 vuoden ajan tehdyn mediayhteistyön merkitys on ollut äärimmäisen arvokasta tukijoiden tavoittamiseksi sekä lasten ja nuorten hyvinvoin-

tiin liittyvien ajankohtaisten asioiden esittelemiseksi.
Vastuullisuutta korostavaa mediayhteistyötä toteutettiin vuoden aikana eri tavoin Kummien ja sen mediakumppanien kanavissa.

Ulkomainonnan puolella pro bono -mediayhteistyötä
Kummien kanssa tekivät Blip, Medialiiga sekä Mainosvirta.
Liana Tech tuki viestintää tarjoamalla Kummien käyttöön ePressi-tiedotejakelupalvelun sekä Postiviidakkouutiskirjepalvelun.

Pressi
Vuoden 2020 aikana tiedotusvälineitä lähestyttiin mm.
Kummien tapahtumien, kampanjoiden sekä yritysyhteistyön tiimoilta. Koronatilanteen vaikutuksesta fyysiset pressitilaisuudet suurten tapahtumien yhteydessä
peruttiin, mutta pressiä pyrittiin palvelemaan tapahtumista mm. erikseen toimitetuilla materiaaleilla sekä
mahdollisuuksilla etähaastatteluihin.

Kummit-lehti
Suomen LK Lehden Kustannus Oy:n julkaiseman Kummit-lehden tavoitteena on varainhankinnan lisäksi kertoa lastenklinikoiden toiminnasta, tutkimustöiden
tuloksista, lasten selviytymistarinoista, yhdistyksen
tapahtumista sekä Kummien elämästä. 2019 Kummitlehti ilmestyi neljä kertaa ja sen painosmäärä oli 10 000.
Kummit-lehti ilmestyy niin ikään verkkoversiona ja se
on ilmaiseksi luettavissa Kummien kotisivuilla. Kummit-lehden sisältölinjauksista vastaavaan toimitusneuvostoon kuuluivat toiminnanjohtaja/päätoimittaja Anu
Rapeli, toimittaja/toimituspäällikkö Laura Koljonen sekä
viestintä- ja markkinointipäällikkö Matti Valli. Kummitlehden myyntijohtaja on Jukka Myyryläinen Suomen
LK Lehden Kustannus Oy:stä.

Vuosikalenteri
Kummit-lehti suunnitteli Kummien vuoden 2020 seinäkalenterin ulkoasun. Sisäsivut kuvitettiin lastenklinikoiden potilaiden piirustuksilla. Kalenteria myydään
puhelimitse Suomen LK Lehden Kustannus Oy:n kautta.

Vuosikertomus • www.kummit.fi

9

Yhteistyötä sairaaloiden kanssa
Lastenklinikat ja Lastentautien
tutkimussäätiö
Yliopistolliset lastenklinikat/lastensairaalat tekevät tiivistä yhteistyötä Kummien kanssa, jotta lahjoitetuilla
varoilla saadaan tuotettua mahdollisimman paljon hyötyä ja terveyttä. Lastenklinikat/lastensairaalat antavat
Kummeille tukea ja asiantuntija-apua niin lahjoituskohteiden kartoituksessa, vaikuttavuuden arvioinnissa
sekä Kummi- ja yritysvierailuiden järjestämisessä. Asiantuntijoita on mukana myös yhteisissä työryhmissä,
joiden avulla toimintaa kehitetään entisestään. Laajaalaisen asiantuntijaverkoston merkitys Kummien kampanjoissa on niin ikään äärimmäisen suurta. Lastentautien tutkimussäätiön vastuulla puolestaan on jakaa
asiantuntevasti Kummien välittämät tutkimusapurahat, valvoa niiden käyttöä sekä seurata tutkimushankkeiden etenemistä. Tutkimustuen tavoitteena on aiempaa tehokkaampien, turvallisempien ja kivuttomampien tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden kehittäminen
lapsipotilaiden auttamiseksi. Kummit on vuosittain yksi
Lastentautien tutkimussäätiön tärkeimmistä tukijoista.

Vuosi 2020: Kummien mahdollistamia
laitehankintoja sekä toimenpiteitä lastenklinikoilla
Kummien tuki konkretisoituu lastenklinikoilla/lastensairaaloissa mm. tärkeiden hoitolaitehankintojen kautta.
Sairaaloiden budjettivarat eivät riitä kaikkien tarpeellisten laitteiden hankintaan, vaan apua tarvitaan sairaaloille määriteltyjen lakisääteisten perustoimintojen
tukena. Kummit ry:n tukee lastensairaaloita parhaan
hoidon mahdollistamiseksi lapsille ja nuorille Suomessa;
hoitolaitehankintojen ohessa Kummit tukee sairaaloissa
esimerkiksi asiantuntijoiden kartoittamia kehityshankkeita, joiden avulla voidaan ottaa seuraavia askeleita
hoidon edistämisessä tulevaisuudessa.
HUS: ECMO – kehonulkoinen verenhapetuslaite, jota
käytetään, kun lapsen omat keuhkot tai sydän eivät
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enää toimi, hankittiin epidemiatilanteeseen varautuen;
ahdistuneisuushäiriöiden Cool Kids -hoito-ohjelma;
hengitystukilaite (ventilaatiotuki); kuvausjärjestelmä
suussa tehtäviin toimenpiteisiin; reumaultraäänilaite;
harjoitusvälineistö laparo/toraskooppisen lastenkirurgian kehittämiseen – laite mahdollistaa tähystyskirurgiassa instrumentaation ja leikkaustekniikan harjoittelun, eli käden katseen ja instrumenttien yhteistyön,
simuloivassa ympäristössä; instrumentoitu kävelymatto,
EMG-laite, nilkkarobotti sekä hengityskaasuanalysaattori Uuden lastensairaalan liikelaboratorioon: kävelymaton avulla voidaan tutkia pidempiaikaista kävelyä ja
interventioiden/toimenpiteiden vaikutusta kävelyyn ja
jalkojen voimantuottoon; EMG-laite mittaa lihasten aktivoitumista ja motorista kontrollia kävelyn tai muun liikesuorituksen aikana; nilkkarobotti mahdollistaa oikeaaikaisen ja yksilöllisen liikeohjauksen kävelyssä; hengityskaasuanalysaattori kertoo puolestaan kehon kokonaiskuormituksesta liikkumisessa; musiikkiterapiatoiminnan kehittämishanke Jorvin vastasyntyneiden
osastolla, jossa kenguruhoito yhdistetään musiikkiterapiaan; ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmän
ohjaajaoppaat, joita hyödynnetään näyttöön perustuen
käytöshäiriöiden, uhmakkuuden ja ADHD:n hoidossa.

suolistotähystyksen; keuhkofunktiotutkimuslaite, joka
mahdollistaa uudenlaisen diagnostiikan ja harvinaisten keuhkosairauksien hoidon laadun merkittävän
paranemisen sekä pulssioksimetrit potilasturvallisuuden kehittämiseen.
KYS: Lasten reumarekisteri, jäännösvirtsamittari seurantaan, syömishäiriökoulutus osaamisen syventämiseksi ja uuden tiedon saamiseksi, psykologin oppimateriaalin valmistus kriisissä olevan perheen kohtaamisessa, vastasyntyneiden teho-osastolla vanhempien
hyvinvointia tukeva fysioterapiatyö.

Lastenklinikoiden Kummit on myös yksi Uuden lastensairaalan yhteydessä 2020 aloittaneen Kipukeskuksen
perustajalahjoittajista.
TAYS: Monitoimilaitteita mahdollistamaan potilaan
yhteydenpidon kotiin ja kouluun sairaalasta, mittavat
pienhankinnat lastentautien vastuualueella, osaamisen vahvistaminen suolistotähystyksissä, koulutus lasten tehohoitotyön osaamisen kehittämiseksi, lasten ja
nuorten päivystyksessä työskentelevien hoitotyöntekijöiden osaamisen vahvistaminen psykiatristen potilaiden hoidossa.
TYKS: Aiemmin lahjoitusvaroilla hankitun kolonoskopiatornin lisäosat mahdollistamaan entistä paremman

OYS: Kallon luiden muotoilun mahdollistava erikoissaha; lasten päivystyksen kutsu- ja hälytysjärjestelmä;
matala-annoslaserlaite, joka vähentää kipua, oireiden
vakavuutta ja kestoa syöpäpotilaiden suun mukosiitin
hoidossa; hengityslaitteet koronaepidemiaan varautumisessa; lasten keuhkojen toimintakokeet; rytmihäiriöpotilaiden mobiiliseuranta sekä hoitotuoleja
lisääntyneisiin tarpeisiin päiväkirurgiassa ja infuusiopotilaiden hoidossa.

Elämyksiä potilasperheille
Kummit ja HP Suomi toteuttivat yhdessä HP:n kumppanien (Rovio, Coloro, Seri-Deco) kanssa lahjoituksena
OYSin magneettikuvaushuoneeseen koko huoneen
sekä kuvauslaitteiston kattavan lapsille tutun Angry
Birds -teemaisen teippauksen.
Kullekin lastenklinikalle/lastensairaalaan tehtiin näiden ohessa monipuolisia viihtyvyyslaite- ja virikehankintoja. HUS-alueella (Uudessa lastensairaalassa)
virikehankinnat pitivät sisällään mm. ulkokalusteita,
valaisimia, sairaalaklovnitoimintaa, lehtiä ja kirjoja,
äänieristetyn keskustelutilan potilaiden ja perheiden
käyttöön, perheiden iloksi suunnitellun meriakvaarion kehittäminen sairaalan aulassa, viihde-elektroniikkaa sekä leikki- ja toimintavälineitä.

Kummivierailut lastenklinikoilla ja
henkilökohtaiset tervehdysvideot sekä
tsemppitervehdykset potilasperheille
Osa pienistä potilaista joutuu viettämään lastenklinikoilla jopa pidempiä aikoja kuin omissa kodeissaan.
Kummit pyrkii parantamaan lasten ja nuorten viihtyvyyttä lastensairaaloissa/lastenklinikoilla lahjoittamalla osastoille mm. erilaisia leluja, pelejä, padeja ja
muita virikkeitä sekä järjestämällä esimerkiksi Kummivierailuja. Koronapandemian takia fyysisten vierailujen sijaan korostui videoyhteyksien avulla mahdollistetut kummiterveiset ja -tapaamiset. Kummitubettajat lähettivät potilaille eri puolilla Suomea myös
henkilökohtaisia tsemppivideotervehdyksiä.

Tuettuja tutkimuksia vuodelta 2020

Joululahjat lastensairaaloihin
Yritykset lahjoittivat totuttuun tapaan Kummien välityksellä runsaasti joululahjoja lastenklinikoille ja lastenosastoille. Kummien kumppani, PostNord, toimitti
paketit sairaaloihin. Joulupaketteihin tavaroita/tuotteita toimittivat Airam, eCraft, Suomen Laatutakuu,
Document House, Martinex, Plus-Plus, Hatchentertainment, Laatutakuu, Autotalo Laakkonen &
Skoda, Rochier.

Tokmannin ja Lidl:n pakettitoimitukset

Lastentautien tutkimuksen avulla on mahdollista
tehdä tulevaisuudessa merkittävimmät kehitysaskeleet lasten ja nuorten sairauksien hoidossa sekä
ennaltaehkäisyssä.
Kummien tuella vuonna 2020 tutkittiin mm. aivokasvainten geneettisiä muutoksia ja kliinistä sovellettavuutta, geenitiedon mahdollisuuksia lasten etenevissä neurologisissa sairauksissa, kilpirauhassairauksien vaikutuksia kardiovaskulaarisairauksiin ja kuolleisuuteen lastensyövän jälkeen Pohjoismaissa, imeväisiän sukupuolihormonierityksen (eli minipuberteetin)
merkitystä lapsuus- ja nuoruusiässä, mesenkymaalisia kantasoluja vastasyntyneen aivovaurion korjaajina, yksikammioista sydänvikaa sairastavien lasten
ja nuorten liikuntaa reseptiotutkimuksen kautta,
lapsen varhaisten tekijöiden vaikutusta tarttumattomien tautien sairastumisriskiin sekä suolistomikrobiston kehitykseen, lasten sydämen ja verisuonten
kehitystä sekä nuorten päihteiden käytön varhaista
tunnistamista/hoitoa ja elimistön systeemisiä muutoksia psyykkisissä sairauksissa.

Kummit ja HUS Lastenpsykiatria tuottivat niin ikään
Korona ja minä -oppaan lapsille. Se pitää sisällään pieniä niksejä koronan käsittelemiseen, arjen hallintaan
sekä omaan hyvinvointiin ja elämään epävarmuuden keskellä. Opas antaa neuvoja oman päiväjärjestyksen rakentamiseen sekä eteenpäin pääsemiseen.

Voinnin mukaan mahdollinen lastenklinikoilla pieniä
potilaita piristävä puuha on tärkeää erityisesti poikkeusaikoina, kun muun muassa vierailumahdollisuudet sairaaloissa ovat hyvin rajoitetut. Tokmanni lahjoitti Kummien kautta lapsipotilaille tuhansia askartelusettejä sekä palapelejä kullekin lastenklinikalle
toimitettavaksi. Lidl:n lahjoitus sisälsi puolestaan kuulokkeita, Star Wars -hahmoja, barbeja, tiedebokseja,
Hot Wheels -autoja, kauko-ohjattavia autoja sekä
helikoptereita ja kaukoputkia, jotka toimitettiin viidelle yliopistolliselle lastenklinikalle/lastensairaalaan
Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun, Ouluun ja Kuopioon.
Kummivieraita ja tervehdysvideoiden tekijöitä 2020:
Roni Back, Robin, Kasmir, Pinkku Pinsku, Jaakko Parkkali, Miska Haakana, Roponen, Pete Lattu, Maaret Kallio, Mervi Kallio, Jere Sallinen, Eino ja Aapeli, Michael
Monroe, Saara Aalto, Laura Voutilainen, Inna Tähkänen, Henri Kemppainen, Tiia Elg, Monika Lindeman
sekä Emma Nopanen.
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Yhteistyökumppaneiden avulla
Yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa

Laakkonen Kummien tukena

Kummit tekee monipuolista yhteistyötä usean eri potilasjärjestön kanssa. Yhteistyön avulla voidaan hyödyntää tehokkaasti esimerkiksi Kummien lahjoituksina vastaanottamat tapahtumaliput sekä monet muut mahdollisuudet potilasperheiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistämiseksi. Potilasjärjestöt auttavat Kummit
ry:tä esimerkiksi potilasperheiden tavoittamisessa eri
tarkoituksiin, mikä puolestaan vähentää lastenklinikoiden suoraa kuormitusta tällä osa-alueella.

Jo 10-vuotisen Kummit-yhteistyön aikana Laakkosen
lahjoituksia on kohdennettu lasten syöpätautien tutkimuksen ohessa bioteknisten sydänläppien käyttöön
liittyvään sydänläppäprojektiin, jolla pyritään estämään
hylkimisreaktioita, sekä VR (virtual reality) -laitehankintaan Jorvin lastenosastolle. Laakkonen on ollut myös
tärkeänä tukijana lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon pureutuvassa Mielen tila -kampanjassa
ja sen myötä näyttöön perustuvan Cool Kids -hoitomenetelmän levityksessä.

Yhteistyö Suomen Lions-liiton kanssa

Hymyn voima yhdessä Pepsodentin kanssa

Lastenklinikoiden Kummit sopi vuoden 2019 loppupuolella mittavasta yhteistyöstä Suomen Lions-liiton
kanssa, minkä avulla voidaan tavoittaa potentiaalisia
tukijoita eri puolilta maata tärkeän asian äärelle.

Pepsodent ja Lastenklinikoiden Kummit käynnistivät
yhteistyön, jonka tavoitteena on välittää hymyn voimaa
ja lisätä tietoisuutta suun terveydestä sekä vaikutuksesta lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Suomen Lions-liitto, lionsklubit sekä Lastenklinikoiden
Kummit tekevät yhdessä hyvää lasten syöpätautien
hoidon, hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa. Lionstoiminnan 70-vuotisjuhlavuoden

kunniaksi 2020 käynnistyvän huomattavan yhteistyön
tavoitteena on kerätä tärkeään tarkoitukseen vähintään
70 000 €. Pandemia laittoi tehdyt keräyssuunnitelmat
uusiksi, joten työ jatkuu 2021 tilanteen suomien mahdollisuuksien mukaisesti.

Tallink Silja Kummien tukena
Kummien pitkäaikainen yhteistyökumppani Tallink Silja
jatkoi koronan aiheuttamista vaikeuksista huolimatta
tärkeää tukityötään sairaiden lasten hyväksi yhdessä
Kummien kanssa. Tallink Siljan tuella on hankittu lastenklinikoille useita tärkeitä laitekokonaisuuksia, kuten
O-kaaren ja videskopialaitteiston kaltaisia kuvannuslaitteita, skolioosileikkaustaso, urodynamialaitteisto sekä
potilasvalvontaa tukevia laitteita.
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Unilever lahjoitti vuoden 2020 aikana kaikista myydyistä Pepsodent-tuotteista osuuden Lastenklinikoiden Kummit ry:n työhön parhaan mahdollisen lasten
ja nuorten hoidon hyväksi Suomessa. Pepsodentin ja
Kummien yhteistyötä tehtiin myös Kummit Live: Elastinen ja Kummit Live: Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskonserttien merkeissä. Potilasperheitä ilahdutettiin myös mm. tuotelahjoituksilla.

Uutta kaupunkiyhteistyötä
Espoo kytki 2020 #kummitilan päälle, kun kaupungista
tuli yksi Kummien pääyhteistyökumppaneista. Vuoden
aikana Teemu-nalle kiersi aktiivisesti Espoon toimipisteissä ja seuroissa kannustaen kaupunkilaisia mukaan
pienten potilaiden asialle. Kuka tai mikä tahansa taho
voi osallistua Espoon kampanjaan omalla keräyksellä,
tapahtumalla tai tempauksella, ja sitä kautta tehdä lasten hyvinvoinnin eteen tehtäviä hyviä tekoja näkyväksi.
Pandemian takia Espooseen suunniteltu Elämä Lapselle
-yleisökonsertti jouduttiin siirtämään studioon yleisöttömäksi lähetykseksi. Yhteistyö jatkuu vuoden 2021 aikana.

Kummien yhteistyökumppaneita
Kummit ja Vantaan kaupunki tekivät toisiaan tukevaa
yhteistyötä Kummien JouluMielelle-konsertissa. Vantaa lähti jälleen avustamaan tunnelmallista hyväntekeväisyystapahtumaa kaupungin markkinointituella
ja joulukonsertin tapahtumapaikaksi valikoitui yhteistyön myötä kulttuuritalo Martinus Martinlaaksossa.
Kummit kehittää entisestään kaupunkitason yhteistyöratkaisuja vuoden 2021 aikana.

Roschier Kummien pro bono
-lakitoimistoksi
Asianajotoimisto Roschier laajentaa monivuotista
yhteistyötään Lastenklinikoiden Kummit ry:n kanssa.
Entistä tiiviimmän kumppanuuden myötä Roschier
antaa Kummeille jatkossa juridista neuvontaa ja tukea
pro bono -perusteisesti esimerkiksi erilaisissa laki- ja
sopimusasioissa.
”Kummit tekevät erittäin tärkeää työtä ja meillä on
ollut ilo tukea heidän toimintaansa eri tavoin jo lähes
kahdenkymmenen vuoden ajan. Yhteistyömme on
hiljattain laajentunut myös pro bono -työhön, jonka
puitteissa annamme Kummeille juridista neuvonantoa erilaisissa heidän toimintaansa liittyvissä asioissa.
Pro bono -kumppanuus luo meille uudenlaisen mahdollisuuden olla mukana tukemassa Kummien toimintaa, josta olemme erittäin mielissämme”, sanoo
Roschierin osakas Ami Paanajärvi.

Salesforce Kummien tukena
Yksi maailman suurimmista CRM-toimittajista, Salesforce, on lahjoittanut Kummien käyttöön osana kansainvälisiä toimintaperiaatteitaan non-profiteille
suunnatun CRM-kokonaisuutensa sekä henkilötyövoimaa järjestelmän rakentamiseksi. Kummien CRM:ää
kehitettiin aktiivisesti vuoden 2020 aikana, ja se mahdollistaa Kummien sidosryhmien entistä paremman
palvelun tulevaisuuden toimenpiteissä.

Pääyhteistyökumppanit
Rojaltiyhteistyökumppanit lahjoittavat tietyn tuotteen tai palvelun hinnasta erikseen sovitun
osuuden Lastenklinikoiden Kummeille.
●	Laakkonen
●	Tallink Silja/Silja Line
●	Unilever/Pepsodent
●
Radio Nova/Bauer Media
●	MTV
●
Roschier

Kaupunkiyhteistyöt
Vantaan kaupunki
	Espoon kaupunki

●
●

Yhteistyökumppanit
Aqua Lapland/Aavasaksan Vesi
	Oriola
●
Click Henkilöstöpalvelut
●	Laatukoru
●	Suomen Ilotulitus
●
HUOM!
●	Suomen Lions-liitto
●
Office Management
●
Helsinki Outlet
●
GreenMakers
●
Joy Valley
●

●

Tukikumppanit
Kummien vuosi 2020 oli täynnä
tehokasta yhteistyötä useiden yrityskumppanien kanssa. Tässä listassa olevat kumppanit lahjoittivat varojen ohessa esimerkiksi
tuotteitaan klinikoille ja Kummien

tapahtumiin tai tarjosivat palveluyhteistyötä Kummien toiminnan
edistämiseksi.
●	Acowest
●	Airport Taxi – Yellow Line
●	Arena Interactive
●
Banzai Marketing
●
Bauer Media / Radio Nova
●
Blip
●
Blue Media
●
Bright Finland
●
C More
●
D-Fence
●	Dictum
●	Digipeople
●	Document House
●
ePressi.com
●	Exesec
●
Fazer
●
Finnair
●
Flashnode
●
Fonecta
●
Grano Diesel
●
Grape IP Solutions
●
Hasbro
●
Hermen Oy
●
HIFK
●
Hirsala Golf
●
Hotelli Helka
●
HP
●
Ida Fram
●	Into-Digital
●
IT Group Finland Oy
●
Jokerit
●	Kanniston leipomo
●
KAO Finland
●
Keikalla.fi

	Kouvolan Urheilupuiston
koulu
●	Kulttuuritalo Martinus
●	Lastenkeskus/Publiva
●	Liana Technologies
●	Live Nation
●	LK Media
●	Lukulumo
●	Lumene
●	Luovat Palvelut
●	Lyyti
●	Långvik
●
M-Brain Media Oy
●	Medialiiga
●	Medkit
●	Mercuria
●	Mirum
●	Moonhill
●	MProyecto
●	MTV
●	Nordic Garrison
●	Otava
●
Pade Oy
●
Pakuovelle.com
●
Paperipalvelu/RCK
●
Paytrail
●
Pernod Ricard
●
Plus-Plus
●
Postnord
●
Republic
●
Ricoplaza
●
Rockway
●
Roschier
●
Rähinä Records
●	Salesforce
●	Scandic
●	Securycast
●
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	Soldeman
●
Sony Music Finland
●	Splay One
●	Sponda
●	Subway
●	Suomen Asiakastieto
●	TalentGate
●	Tapiola Sinfonietta
●
TBWA\Helsinki
●
Tesla Club Finland
●	Ticketmaster
●	Tivoli Sariola
●	Tokeen liikenne
●	Työhuone
●
Universal Music Finland
●
UPS Finland
●
Vaasan Oy
●
Warner Music Finland
●
Webropol
●
Vihannespörssi
●

Hallitus
Lastenklinikoiden Kummit ry:n hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana 12 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana
toimi Tuomo Raasio ja varapuheenjohtajana Repe Harmanen. Muut hallituksen jäsenet olivat Leea Vartia, Sirpa
Smolsky, Lauri Ollari, Anna-Liisa Tilus, Kaija-Leena Kolho,
Marja-Leena Lähdeaho sekä Kimmo Laiho. Hallituksen
kokouksiin osallistui asiantuntijajäsenenä myös HUS:n
lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjä.
Palkkiotta toimiva hallitus työryhmineen antoi merkittävän panoksen vuoden aikaiseen kehitystyöhön ja uudistuksiin.

Varainhoito ja tilintarkastus
Yhdistyksen rahaliikennettä ohjasi verkostokoordinaattori
Kaisa Latva-Rasku. Accountor Oy:stä Maija Tuomainen
hoiti Kummien kirjanpidon ja yhdistyksen vuositilintarkastuksen suoritti Tuokko Tilintarkastus Oy, KHT-yhteisö.

Lastenklinikoiden Kummit ry:n
varsinaiset jäsenet
Helsingin Lastenklinikka
Tarja Linnankivi, Eero Jokinen, Jari Petäjä, Inger Mäenpää, Leena Repokari, Pekka Lahdenne ja Anne Wikström.
Turun Lastenklinikka
Outi Tuominen ja Heikki Lukkarinen.
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Oulun Lastenklinikka
Jarmo Salo ja Seija Miettinen.
Tampereen Lastenklinikka
Tarja Heino-Tolonen, Jarmo Visakorpi ja Marja-Leena
Lähdeaho.
Kuopion Lastenklinikka
Pekka Riikonen ja Taina Kalliomäki.
Lastentautien Tutkimussäätiö
Sirpa Smolsky ja Tor Bergman.
Jäsenet
Eero Aalto, Petri Ahoniemi, Pirkka Haarlaa, Hjallis Harkimo, Christer Holmberg, Taru Juvakka, Mikael Knip,
Aarni Kuorikoski, Anna-Liisa Tilus, Harri Malmberg Ari
Meriläinen, Taneli Mäkelä, Lasse Norres, Pirjo Nuotio,
Lauri Ollari, Kimmo Laiho, Olli Puntila, Repe Harmanen,
Tuomo Raasio, Juha Rantasila, Tarja Tallqvist, Seija Varjola, Anna-Leena Kuusela, Willy Serlo, Päivi Tapanainen,
Kaija-Leena Kolho ja Leea Vartia.
Kunniajäsenet
Marjatta Leppänen

Henkilökunta
Vuoden 2020 aikana Kummeissa työskenteli 5 kokopäiväistä sekä elokuusta alkaen osa-aikainen hallinnon
työntekijä ja markkinoinnin ja viestinnän harjoittelija.

viin kuuluivat mm. monipuoliset luovat sisällöt Kummien kampanjoissa sekä vaikuttajaverkoston yhteydet
ja sosiaalinen media yhdessä Matin kanssa.

Lastenklinikoiden Kummien toiminnanjohtaja Anu
Rapeli vastasi mm. Kummien operatiivisesta työstä,
organisaatiosta, keskeisistä varainhankintakampanjoista ja toiminnan kehittämisestä. Yhteistyökumppaneiden hankinta ja yritysyhteistyö kuuluivat toiminnanjohtajan ohessa kumppanuuspäällikkö Susanna Laurilan vastuualueeseen. Projektipäällikkö Jaana Roosin
työkenttään kuuluivat toiminta ja yhteistyöverkostot
klinikka-alueilla, vapaaehtoistoiminnan organisointi
sekä potilasjärjestöjen kanssa tehtävät toimenpiteet.
Yhdistyksen raha- ja maksuliikenne olivat verkostokoordinaattori Kaisa Latva-Raskun vastuulla. Hänen
toimenkuvaansa kuuluivat myös lahjoitusvarojen siirto
sääntöjen ja lahjoittajien toiveiden mukaisesti eri hyväntekeväisyyskohteisiin, vapaaehtoistyön koordinointi,
testamenttiasiat sekä asiakaspalvelu ja sidosryhmätyöskentely. Viestintä- ja markkinointipäällikkö Matti
Valli vastasi viestinnän strategisesta suunnittelusta ja
toteutuksesta sekä sisällöistä mm. juontokäsikirjoitusten, markkinointiviestien, briiffien ja tiedotuksen osalta.
Hänen toimialuettaan olivat myös markkinointiviestinnän kehittäminen ja resursointi, mediakumppani- ja
mainostoimistoyhteistyö, Kummien verkkoviestintä ja
yhteistyöviestintä yrityskumppanien kanssa sekä Kummien brändistä sekä visuaalisesta ilmeestä vastaaminen yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

Henkilökunnan apuna oli vuoden aikana niin ikään
Kummien paikalliset vapaaehtoistiimien vetäjät sekä
suuri joukko aktiivisia vapaaehtoisia, jotka auttoivat
yhdistystä mm. Kummit-tapahtumien järjestelyissä.

Osa-aikaisena hallintoassistenttina aloitti elokuussa
Hanna Björklund, jonka tehtäviin kuuluivat mm. hallinnon ja talouden työt sekä Kummien CRM-järjestelmän kehittäminen.

Talous- ja sijoitussuosituksista vastaavan taloustyöryhmän kokoonpanoon kuuluivat hallituksen jäsenet sekä
osa-alueen ammattilaiset Repe Harmanen ja Tuomo
Raasio sekä Kummitiimistä Anu Rapeli.

Elokuussa Kummeihin liittyi viestinnän ja markkinoinnin harjoittelijaksi Eleonora Schirmer, jonka työtehtä-

Lahjoitusvarat ja viestintä -työryhmä kehitti sairaalayhteistyötä ja hanketyöskentelyä ja siihen kuuluivat

Vapaaehtoistiimit
Henkilökunnan apuna oli vuoden aikana niin ikään
Kummien paikalliset vapaaehtoistiimien vetäjät sekä
suuri joukko aktiivisia vapaaehtoisia, jotka auttoivat
yhdistystä mm. Kummit-tapahtumien järjestelyissä
Brändiryhmä: Kummit haluaa viestiä tekemästään
hyvästä tehokkaasti ja tavoitteena on saada tieto lasten
ja nuorten parhaan mahdollisen hoidon tuesta vaikuttavasti esille. Kummien brändiryhmä koostuu markkinointiviestinnän ja brändinhallinnan ammattilaisista,
jotka antavat omaa osaamistaan ja aikaansa tärkeän
asian puolesta! Mukana ovat vapaaehtoiset ammattilaiset Oskari Liimatainen, Hasse Eranka ja Kirsi Puntila
sekä Kummitiimistä Matti Valli ja Anu Rapeli.
Musiikkiryhmä tukee ammattitaidollaan artistivalintoja
Kummien päätapahtumien osalta Ryhmään kuuluvat
Kummien hallituksen jäsen Kimmo Laiho sekä vapaaehtoiset Wemppa Koivumäki ja Aarni Kuorikoski. Kummitiimistä mukana ovat Anu Rapeli ja Matti Valli.

hallituksen jäsenet Päivi Tapanainen, Sirpa Smolsky ja
Mikael Knip ja asiantuntijajäsen Jari Petäjä sekä Kummitiimistä Anu Rapeli, Matti Valli ja Kaisa Latva-Rasku.
Hallitusvaihdosten myötä huhtikuusta lähtien työryhmän hallitusjäseniksi vaihtuivat Päivi Tapanaisen ja
Mikael Knipin tilalle Kaija-Leena Kolho sekä Marja-Leena
Lähdeaho.
Testamenttiasioissa Kummitiimiä tuki hallituksen jäsen,
lakimies Leea Vartia.

Kiitokset
Lastenklinikoiden Kummit ry kiittää lämpimästi kaikkia toimintaamme tukeneita yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä. Erityiset kiitoksemme osoitamme aktiivisille vapaaehtoisillemme sekä kummeillemme, joiden merkitys tukityössämme sairaiden lasten hoitoolosuhteiden edistämiseksi on hyvin suuri.

Testamenttilahjoitukset
Testamenttilahjoitukset ovat Kummeille veropaita
(poikkeuksena kiinteistöt monissa Euroopan maissa).
Ne muodostavat erittäin tärkeän osan Kummien välittämästä avusta. Testamenttilahjoitusten avulla voi
parantaa monen vasta alkutaipaleelle ehtineen elämän mahdollisuuksia.
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Lastenklinikoiden Kummit ry:n toimintasuunnitelma 2021
Yleistä
Lastenklinikoiden Kummien varainkeruun tavoitteena on tuottaa tukea viiden yliopistollisen keskussairaalan lastenklinikoille/lastensairaaloille sekä Lastentautien tutkimussäätiölle. Toimintavuoden aikana Lastenklinikoiden Kummit ry vaikuttaa aktiivisesti kaikilla klinikkapaikkakunnilla Helsingissä, Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa.
Käytännössä kaikki erikoissairaanhoitoa tarvitsevat suomalaiset lapset ovat
tuen piirissä, jota voidaan kohdentaa Kummien kautta joko yleisesti jaettavaksi kaikille paikkakunnille tai paikallisesti, sairaalakohtaisesti.
Lastenklinikoiden Kummit ry:n varainhankinta vuonna 2021 koostuu pääosin
seuraavista tapahtumista ja tavoista: kampanjat ja tv-konsertit, erityyppiset
lahjoitukset, p2p-keräykset, kk-lahjoittajien hankkiminen sekä #kummitilakeräykset, yritysyhteistyöt sekä testamentit.
Varainhankintaa toteutetaan keräyslippaiden, tekstiviesti- ja puhelinlahjoittamisen, verkkolahjoittamisen, digilippaiden, tilisiirtojen, merkkipäivälahjoittamisen, aineettomien lahjojen, tukitapahtumien sekä haastekampanjoiden avulla. Lahjoitustapojen monipuolisella mahdollistamisella lahjoittamisesta pyritään tekemään kaikille nopeaa, luotettavaa, motivoivaa ja turvallista.
Kummien laajentunut vapaaehtoisverkosto Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa,
Turussa ja Tampereella järjestää mahdollisuuksiensa ja koronatilanteen mukaan
paikallistapahtumia ja keräyksiä.

Varainhankinnan keskeiset tapahtumat 2021
(Mahdollisesti Kummit Live -onlinekonsertti 21.5.2021)
Elokuussa Kummit Golf
8.9. 	Kummit Live: Elämä Lapselle -konsertti, MTV ja Radio Nova sekä
	Elämä Lapselle -kampanja
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12.12. 	Kummit Live: JouluMielelle-tv-konsertti, MTV ja Radio Nova sekä
JouluMielelle -kampanja
Lisäksi pandemiatilanteen niin salliessa:
●	Kummien kauppakeskustapahtumia klinikkakaupungeissa
	Sariolan Kummit-tapahtumia kesäkaudella

●

	Mahdollisia Suomen Lions-liiton tapahtumia ja konsertteja

●

	Muiden yhteistyökumppaneiden pistetapahtumia

●

Muu varainhankinta ja kumppaniyhteistyö
Yritysyhteistyö
Yritysyhteistyö sisältää mm. vuositason yhteistyökumppanuudet, tapahtumakumppanuudet sekä tuotteeseen/palveluun liittyvät lahjoitusosuussopimukset. Yritysyhteistyökumppanuuksien minimituottotavoite on 10 000 €, jolloin
kumppaniyritys saa myös käyttöoikeuden Kummien Teemu-nalle-logoon.
Kummien kumppanit esitellään mm. Kummien verkkosivuilla ja Kummitlehdessä.

Yhteistyöpalettiin kuuluu myös mm. Finnair Plus -pisteyhteistyösopimus, jonka
kautta kaikki lentomatkustajat voivat lahjoittaa bonuspisteitään Kummeille.
Pisteet mahdollistavat potilasperheiden lennot sairaalajaksojen välillä.
Kumppanuuksista huolehtiminen ja uusien yhteistyökumppanien kartoitus
ovat osa Kummien jatkuvaa ympärivuotista työtä.
Kummeilla on myös useita tukikumppaneita, jotka lahjoittavat työtään tai palveluitaan suoraan Kummien toimintaan. Näin pystymme säästämään merkittävästi esim. tapahtumien ja keräysten toteutuskustannuksissa.

Tuotemyynti ja tukituotteet
Teemu-nalle-logolla merkittyjä tuotteita myydään Kummien verkkokaupassa
sekä Kummit-tapahtumissa. Myyntitilaisuuksia järjestetään myös lastenklinikoilla ja kauppakeskuksissa.
Myös Kummit-lehteä julkaistaan tuki- ja tiedotusmielessä (Suomen LK Lehden kustannus Oy).

KummiKaverit ja KuukausiKummit
KuukausiKummit ja KummiKaverit ovat Kummeille säännöllisesti lahjoittavia henkilöitä, jotka saavat informaatiota lahjoituskohteista ja aikaan saaduista tuloksista. Kummit aloittaa 2021 uuden ohjelman säännöllisten tukijoiden lisäämiseksi.

Muu toiminta: potilashyvinvointi
Järjestämme vuoden aikana myös useita tapahtumia, joissa kärkenä on potilashyvinvoinnin parantaminen ja tapahtumien osallistujina ovat joko sairaalahoidossa olevat lapset, pitkäaikaissairaat toipumassa olevat lapset tai heidän
vanhempansa. Saamme myös lahjoituksina pääsylippuja erilaisiin tapahtumiin tai luku/katseluoikeuksia erilaisiin palveluihin, joita voimme kanaviemme
kautta jakaa suoraan perheille. Tapahtumat ja virtuaalitapahtumat piristävät
suuresti esim. raskasta ja pitkäkestoista hoitojaksoa.

Lastenklinikkavierailut
Kummivierailuja tehdään aina mahdollisuuksien mukaan kaikille lastenklinikoille ympäri vuoden. Vierailujen lähtökohtana on piristää potilaiden sairaala-arkea. Tänä vuonna pandemiatilanteesta johtuen järjestämme virtuaalisia Kummivierailuja.

Virkistyspäivät
Tärkeäksi koettuja virkistyspäiviä potilasperheiden vanhemmille järjestetään

myös vuonna 2021. Virkistyspäivien tarkoituksena on tarjota pitkäaikaispotilaiden vanhemmille hetken irtiotto sairasvuoteen ääreltä. Runsas joukko yhteistyökumppaneita on mukana rakentamassa näitä tärkeitä irtiottoja suurella
sydämellä. Ennen pandemian helpottamista järjestämme virtuaalisia luentoja myös vanhemmille esim. Maaret Kallion Toivo-luennon.

Viestintä ja markkinointi
Kummien keskeisiä mediakumppaneita ovat MTV sekä Bauer Media/Radio
Nova. Yhteistyötä tehdään myös mm. Blipin, Into-Digitalin, TBWA:n, Republicin,
Grano Dieselin, Suomen Asiakastiedon, Fonectan, iRaiserin, Liana Techin, Lyytin,
JP Postituksen, Ticketmasterin, Salesforcen, Banzain, Zonerin, Ida Framin,
Soldemanin, N2:n sekä Splay Onen kanssa.
Toimenpiteet verkkoympäristössä ja aktiivinen vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa pysyvät viestinnän keskiössä myös vuonna 2021. Tähän liittyen
datan ja analytiikan hyödyntäminen sekä vaikuttajaverkoston aktivoiminen
ovat tärkeässä asemassa.
Viestinnän osa-alueella painotetaan myös vertaisvarainkeruun edistämistä ja
Kummien työstä sekä tukikohteesta kiinnostuneiden ihmisten kannustamista
omien varainkeruutoimenpiteiden tekemiseksi Kummeille.
#kummitila-tekoja edistetään eri sidosryhmissä vuoden aikana ja jaetaan aktiivisesti hyviä tekoja pienten potilaiden hyväksi eri sosiaalisen median kanavissa.
Paikallistiedottamiseen kaikissa klinikkakaupungeissa löydetään uusia kulmia vuonna 2021.
Vuonna 2020 käynnistynyt Mielen tila -kampanja jatkuu aktiivisena tiedotus-/
varainhankintakampanjana myös vuonna 2021 keräten varoja lasten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon. Lasten ja nuorten mielenterveyshaasteiden entisestään lisääntyessä Kummit pyrkii käynnistämään myös uuden hankkeen
lasten ja nuorten mielenterveystyön tueksi.
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TULOSLASKELMA

01.01.–31.12.2020

01.01.–31.12.2019

1 952 885,15

1 912 108,88

-12 943,00
-358 558,50
-184 659,21
-90,288,01

-7550,64
-504 035,67
-14 258,93
-84 680,36

Projektikulut yhteensä

-646 448,72

-610 525,60

Projektien kate

1 306 436,43

1 301 583,28

VARSINAINEN TOIMINTA
Projektien tuotot

Projektien kulut
Varastojen lisäys/vähennys
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Muut projektikulut

Hallinnon tuotot

18 000,00

0,00

Hallinnon kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut hallinnon kulut

-220 471,90
-183,11
-154 912,46

-379 341,45
-244,09
-153 736,62

Hallinnon kulut yhteensä

-375 567,47

-533 322,16

Tuotto/kulujäämä
Saadut lahjoitukset
Rahalahjoitukset
Muut kuin rahana saadut lahjoitukset

948 868,96

768 261,12

249 811,91
99 241,47

311 890,65
182 834,66

Tuotto/kulujäämä

1 297 922,34

1 262 986,43

356 017,33
-63 975,25

3 956 264,78
-19 335,50

Varainhankinta yhteensä

292 042,08

3 936 929,28

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut

2 161,58
-1,20

4 647,06
-1,45

Varainhankinta
Tuotot
Kulut

Sijoitustoiminta yhteensä

2 161,38

4 645,61

1 592 124,80

5 204 561,32

-16 751,60

-3 760 262,74

Lastenklinikoiden tukemiseen käytettävä ylijäämä

1 575 373,20

1 444 298,58

Käytetty tilikauden aikana
Käytetään seuraavalla tilikaudella

197 278,91
1 378 094,29

199 314,33
1 244 984,25

0,00

0,00

Tuotto/kulujäämä
Siirto muihin rahastoihin

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
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TASE		

31.12.2020

31.12.2019

2 522,82
2 522,82

2 522,82
2 522,82

549,33
549,33

732,44
732,44

Sijoitukset
Osakkeet
Sijoitukset yhteensä

1 445 085,00
1 445 085,00

1 460 085,00
1 460 085,00

Pysyvät vastaavat yhteensä

1 448 157,15

1 463 340,26

32 210,04
32 210,04

45 153,04
45 153,04

162 132,11
477 167,29
0,00
639 299,40

244 488,83
323 775,27
12 203,98
580 468,08

1 257 150,39
80 230,91
1 337 381,30
2 360 663,75

356 068,03
80 230,91
436 298,94
3 120 166,90

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus
Valmiit tuotteet/tavarat
Tavarat
Vaihto-omaisuus yhteensä
Saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahoitusarvopaperit
Muut osakkeet ja osuudet
Muut arvopaperit
Rahoitusarvopaperit yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset

Vaihtuvat vastaavat yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ

4 369 554,49
5 817 711,64

4 182 086,96
5 645 427,22

500 000,00
3 777 014,34
4 277 014,34

500 000,00
3 760 262,74
4 260 262,74

37 810,51
1 443 687,97
59 198,82

57 480,39
1 283 610,39
44 073,70

VASTATTAVAA
Oma pääoma

Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma
Peruspääoma
Sidotut rahastot
Oma pääoma yhteensä

Vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Vieras pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1 540 697,30
1 540 697,30

1 385 164,48
1 385 164,48

5 817 711,64

5 645 427,22
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Yhdessä
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