


   Nyyti ry käynnisti Homo studiensis -varainhankintakampanjan
   opiskelijoiden mielenterveyden tukemiseksi (RA/2020/1102).

   Kampanjan tuotoilla 
● tuetaan opiskelijoiden mielenterveyttä edistävää työtä,
● varmistetaan toimiviksi todettujen 

online-ryhmätoimintojen jatkuminen ja
● rahoituksen puutteen vuoksi lakkautetun 

yksilöchat-palvelun uudelleenkäynnistäminen.

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä 
järjestö, joka tarjoaa opiskelijoille ja opiskeluyhteisöille tietoa, tukea 
ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja 0piskelussa jaksamiseen. 
Toiminnalla halutaan varmistaa, että huomisen työelämässä ja 
yhteiskunnassa riittää hyvinvoivia tekijöitä.

Homo Studiensis (kansanomaisella nimellä opiskelija) 
on ajautunut ahtaalle 2020-luvulla pandemian ja 
yhteiskunnan kovien vaatimusten puristuksessa. 
Yhteisöllisen lajin elinvoimaisuus ja mielenterveys 
ovat 
järkkynyt: joka kolmas opiskelija kokee 
ahdistuneisuutta.
Nyyti ry julistaa Homo Studiensis -lajin 
uhanlaiseksi ja käynnistää varainkeruu-
kampanjan lajin mielenterveyden tukemiseksi.

LAHJOITA
www.nyyti.fi tai 00 000 000

Nyyti ry tekee opiskelijoiden mielenterveyttä ja 
opiskelukykyä edistämiseen työtä ja lahjoitusvarat 
mahdollistavat chattipalveluiden ylläpitämisen 
yksilöllisesti ja ryhmille.
(varainkeruunro xxxxxxxxx)

Mistä on kysymys? Mitä kerätyillä varoilla saadaan aikaan?

Homo studiensis 
(onnellinen opiskelija) 
julistettiin uhanalaiseksi 
lajiksi 1.5.2022.

Opiskelijoiden jaksaminen on hätätilassa: 
yli puolet opiskelijoista kokee psyykkisiä 
vaikeuksia. Mielenterveysapua tarvitsevien 
opiskelijoiden määrä on hälyttävästi 
kasvanut ja palvelut ovat ruuhkautuneet. 

On aika kääntää katse 
opiskelijoihin ja toimia!
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MINNA SAVOLAINEN, toiminnanjohtaja, Nyyti ry
”Tämä koskettaa meitä kaikkia, myös yrityksiä. 
Opiskelijat ovat tulevaisuuden työnantajia, esihenki-
löitä, työkavereita, ystäviä, äitejä ja isiä, päättäjiä, 
yhteiskunnan jäseniä, ja nyt he tarvitsevat apua. 

Olemme rakentaneet monia toimivia yksilö- ja ryhmäpalveluita, 
joiden toiminnan jatkuvuutta voi tukea lahjoittamalla oman 
kykynsä mukaan. On tärkeää, että opiskelijoiden hätä tehdään 
näkyväksi ja siksi kannattaa myös jakaa tietoa ja osallistua 
keskusteluun.” 

Miten voimme vaikuttaa?

Jokainen voi tukea 
opiskelijoiden mielenterveyttä
 
Auttamiseen on monta tapaa. Yritykset voivat 
lahjoittamisen lisäksi osallistua keskusteluun, 
kannustaa henkilöstöään vapaaehtoistyöhön tai 
lahjoittaa vaikkapa palsta- ja pikselitilaa Nyytin 
asialle. Hätä on tehtävä näkyväksi!

Jo pikkurahalla saa paljon aikaan: yhden opiskelijan chat-apu 
mahdollistuu jo 10 euron tuella.

LAHJOITTAMALLA 
tuet opiskelijoiden 

mielenterveyttä 
tukevaa työtä.

JAKAMALLA 
kampanjamateriaalia, kerrot 

että kannat huolta tulevaisuuden 
tekijöiden hyvinvoinnista.

OSALLISTUMALLA 
KESKUSTELUUN

teet opiskelijoiden 
ahdingon näkyväksi.
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Kampanjan suojelija

Kampanjan suojelija on kuvataiteilija ja 
rakastettu graafikko Erik Bruun
 
Erik Bruunin ikoninen norppakuvitus antoi ilmeen 
uhanalaisen saimaannorpan pelastustyölle. Saimaannorppa 
on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä. Suojelusta 
huolimatta saimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen.
 
”Me ihmis- ja eläinkunnan edustajat tarvitsemme välillä 
huomiota, jotta arvomme huomataan. Nuorissa ja 
opiskelijoissa on tulevaisuus. Opiskelun tulisi olla 
yhteisöllisen ja sosiaalisen Homo studiensis -lajin iloisinta ja 
parasta aikaa. Näin ei kuitenkaan nyt ole. Siksi minulle on 
tärkeää toimia kampanjan suojelijana ja uskon, että yhdessä 
me voimme palauttaa hymyn opiskelijan kasvoille”, 
kertoo Erik Bruun.
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Tee hyvä teko näkyväksi!

Lahjoittajamerkki on 
kaikkien lahjoittajien käytössä.

Merkin ja muun kampanjamateriaalin 
saat käyttöösi lahjoituksen tehtyäsi. Ole 
yhteydessä: toimisto@nyyti.fi

Tietoa kampanjasta osoitteesta:
nyyti.fi/lahjoita
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LYHYT TEKSTI:
Yli puolet opiskelijoista 
kokee psyykkisiä vaikeuksia. 
Opiskelijoiden mielenterveyttä 
ja opiskelukykyä edistävä 
Nyyti ry julisti Homo studiensis 
-lajin uhanalaiseksi ja 
käynnisti varainhankinta-
kampanjan, jonka tuotoilla 
tuetaan opiskelijoiden mielen-
terveyttä edistävää työtä. 

PITKÄ TEKSTI:
Homo studiensis (onnellinen opiskelija) -lajille ominaista on 
yksilöllisyys, sosiaalisuus, innovaatiokyky ja energisyys. 
Homo sapiensista lajin erottaa muun muassa reppu ja 
haalari. Silmät osoittavat usein digitaaliseen 
päätelaitteeseen tai kirjaan. Noin 500 000 yksilön populaatio 
on levinnyt koko maahan ja lajin edustajia tavataan 
erityisesti suomalaisissa korkeakouluissa.

2020-luvulla koronapandemia ja yhteiskunnan kovat 
vaatimukset ovat ajaneet tämän yhteisöllisen lajin ahtaalle. 
Tällä hetkellä yli puolet opiskelijoista kokee psyykkisiä 
vaikeuksia. 

Opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä 
Nyyti ry julisti Homo studiensis -lajin uhanalaiseksi ja 
käynnisti lajin suojelemiseksi varainhankintakampanjan. 
Kampanjan tuotoilla tuetaan opiskelijoiden mielenterveyttä 
edistävää ja vaikeuksia ehkäisevää työtä.

Opiskelijat ovat tulevaisuuden työnantajia, esihenkilöitä, 
työkavereita, ystäviä, äitejä ja isiä, päättäjiä sekä 
yhteiskunnan jäseniä – mutta nyt he tarvitsevat apua.

LIITÄ LOPPUUN 
OMA VIESTISI TAI KERRO 
LAHJOITUKSESTA NÄIN:
Me lahjoitimme – tee sinäkin 
lahjoitus ja tue opiskelijoiden 
mielenterveyttä!
#nyyti #homostudiensis

LINKKI: nyyti.fi/lahjoita

Some-kuvakkeet ja tekstit | Lataa materiaali: nyyti.fi/lahjoita/jaa-kampanjamateriaalia
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LYHYT TEKSTI:
Yli puolet opiskelijoista 
kokee psyykkisiä vaikeuksia. 
Opiskelijoiden mielenterveyttä 
ja opiskelukykyä edistävä Nyyti 
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uhanalaiseksi ja käynnisti 
varainhankintakampanjan, 
jonka tuotoilla tuetaan 
opiskelijoiden mielenterveyttä 
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PITKÄ TEKSTI:
Pelasta Homo studiensis (onnellinen opiskelija)! 2020-luvulla koronapandemia ja 
yhteiskunnan kovat vaatimukset ovat ajaneet tämän yhteisöllisen lajin ahtaalle.

Opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä Nyyti ry julisti 
Homo studiensis -lajin uhanalaiseksi ja käynnisti lajin suojelemiseksi 
varainhankintakampanjan. Kampanjan tuotoilla tuetaan opiskelijoiden 
mielenterveyttä edistävää ja vaikeuksia ehkäisevää työtä.

Opiskelijat ovat tulevaisuuden työnantajia, esihenkilöitä, työkavereita, ystäviä, 
äitejä ja isiä, päättäjiä sekä yhteiskunnan jäseniä – mutta nyt he tarvitsevat apua.

LIITÄ LOPPUUN 
OMA VIESTISI TAI 
KERRO LAHJOITUKSESTA NÄIN:
Me tuemme opiskelijoita, huomisen 
työkavereitamme – tee sinäkin lahjoitus!
#nyyti #homostudiensis

LINKKI: nyyti.fi/lahjoita

Voit käyttää some-kuvakkeita yksittäin tai sarjana!

Some-kuvakkeet ja tekstit | Lataa materiaali: nyyti.fi/lahjoita/jaa-kampanjamateriaalia



Kysymyksiä?
Vastaamme mielellämme:

Tommi Yläkangas, 
vaikuttamistyön asiantuntija 

tommi.ylakangas@nyyti.fi
p. 050 366 7786



Kiitos, 
kun autat!




