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LASTEHAIGLA

TOETUSFONDI

2008.A.

Tallinnas,
17.veebr.2009.a.
Koostanud juhataja Inna Kramer
SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond on 1993.aastal asutatud heategevuslik fond, mille
missioon on:
 Muuta positiivsemaks ühiskonna suhtumist lastesse ja laste, eriti haigete laste
probleemidesse
 Innustada kogukonna liikmeid panustama tervise ja teaduse arengu heaks, et muuta
paremaks Eestis elavate laste ja nende perede elu
 Aidata igati kaasa lapsesõbraliku haigla kujunemisele ja parima võimaliku
meditsiiniabi osutamisele Tallinna Lastehaiglas
Toetusfondi visioon on:
 Tervemad lapsed
 Hoolivam ühiskond

Toetusfondi personali struktuuris muudatusi toimunud ei ole.
2008.a. oli Toetusfondis tööl kolm palgalist inimest- juhataja, raamatupidaja ja juhataja
assistent.
Regulaarselt on jätkunud Lasnamäe Noortekeskuse vabatahtlike liikmete külaskäigud
haiglasse. Üks kord kuus viiakse haigla patsientidele läbi huvitavaid tegevusi.
Lisaks on appi tulnud ka Vineyard Tallinna Koguduse liikmed, kes on haiglas lastega
tegevusi läbi viinud (vahva Haloweeni tähistamine) ja olnud aktiivselt abiks TF ürituste
organiseerimisel. Lisaks tegevusabile on Vineyard Tallinn liikmed korraldanud oksjoni ja
seeläbi teinud 22’000 kroonise rahalise annetuse.
Haiglas viibivaid lapsi külastasid kadripäeval Kirjastuse TEA töötajad, kes esitlesid lastele
uusi huvitavaid raamatuid ja kadripäeva kombeid ning kinkisid nii haiglale kui ka
patsientidele hulgaliselt raamatuid.
Vahetult enne jõulupühi esitasid Tallinna Inglise Kolldeži I klassi lapsed toreda näidendi ja
tõid kingituseks mänguasju.
Vahetult enne aastavahetust lõbustas haiglas ravil viibivaid lapsi AS Balbiino maskott Jeti,
kostitades kõiki jäätiste ja kohukestega.
Koostöö kõigi partneritga jätkub 2009.a.
2008.a. eelarve mahuks oli planeeritud 6’170’000 krooni. Kuigi eelarve täitmine jäi
planeeritust alla, ületas see ootused, sest 2008.a.loodetud erakorralisi annetusi ei olnud.
Fondi tegevust on alust pidada igati edukaks: taas said alguse uued ettevõtmised ja
projektid- näiteks erinevate tähtpäevade tähistamine haiglas- Sõbrapäev, Haloween,
Kadripäev. Uue koostöölepingu oleme sõlminud Harriet Fotostuudioga, kes käib
regulaarselt pildistamas vastsündinuteosakonnas ravil viibivaid lapsi ja teeb seda
soovijatele tasuta. Samuti on 2009.a. alguses plaanis haiglasse üles panna näitus laste
fotodest. Omaalgatusliku koostööprojektiga toetas Allar Levandi läbi tema poolt
korraldatud muusikute jäähokivõistluse. Uued mõtted heategevusliku koostöö jätkamiseks
2009.a. on hetkel arutamisel.
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2008.a. tõi kaasa kahe firma sünnipäevakülalistelt suurannetused – PauligEesti AS toetas
176’623 ja AS Facio Ehitus 140’148 krooniga.
Toimunud ürituste tutvustamisel ja projektide kajastamisel on meid jätkuvalt tasuta
abistanud paljud meediaväljaanded- Sky Media, SLÕhtuleht, Eesti Päevaleht, Äripäev,
Postimees, Molodjozh Estonii, Vesti Dnja, Delovõje Vedomosti, Referent, Nädal,
Terviseleht, Eesti Raadio, Kroonika, Naised, Marie Claire, Tehnikamaailm, ETV, TV3,
Kanal2, internetiportaalid delfi.ee, everyday.com, neti.ee, hot.ee infopluss.ee, infoweb.ee.
Trükiteenuste osas on toetus tulnud AS Uniprint (küll juba tunduvalt vähenenud mahus) ja
Trükiagentuur Ellington’ilt ning välireklaami tasuta eksponeerimist on suures mahus
võimaldanud JCDecaux Eesti.
Lisaks on meedia vahendusel ilmunud arvukalt heategevus temaatikat, s.h. Toetusfondi töid
ja tegemisi käsitlevaid artikleid (Ärielu, ETV jt.). Kodumeediakanalite kõrval olen
korduvalt saatnud TF tööd ja lastehaigla vajadusi tutvustavaid artikleid ja pildimaterjali ka
Kanada, USA ja Rootsi eestlaste ajalehtedesse. Laia kajastuse Tallinna Lastehaigla
Toetusfondi ettevõtmistest saime sellel aastal Toronto eestlaste lehes „Eesti elu”.
TF 15.sünnipäevaks 2008.a.jaanuaris ilmus Eesti Päevalehe vahel heategevust kajastav 8 lk.
vaheleht „Heategu tulevikku”. Huvitavaks sünnipäeva ürituseks kujunes ka Nukuteatris
peetud samanimeline konverents, kus võtsid sõna ja väljendsid oma mõtteid heategevusest
Eesti ühiskonnas tunnustatud inimesed – Evelin Ilves, Mart Siimann, Hans H Luik, Peep
Mühls, Olav Osolin, Anna Levandi, Vallo Toomet. Täpsemat ülevaadet konverentsist
tutvustas Tallinna Lastehaigla siseleht ja 2009.a. Sõbrapäeval nii eesti- kui vene keelse
Postimehe vahel ilmunud Tallinna Lastehaigla Toetusfondi heategevuslik ajaleht „Heategu
tulevikku II”. Nõukogu otsusega otsustati anda lehte välja igal aastal 1 kord.
Kõigi ürituste ja heategevuslike kampaaniate kujundusliku poole pealt ja heade ideede ning
ettepanekutega on pikki aastaid abistanud TBWA Eesti.
2008.a. oli Tallinna Lastehaigla Toetusfondi sissetulek 5’729’491 krooni s.h. moodustasid
finantstulud 260’802 krooni ja esemelised annetused 114’509
krooni. Tasuta
meediareklaami võib hinnata ca 3’000’000 kroonile.
Sama perioodi väljaminekud moodustasid 6’295’695 krooni, millest deposiiti pandi
600’000 krooni (95’000 krooni oli põhikapitalikanne 2007.a. eest ja 505’000 krooni
2008.a.eest).
TF tegevuskulud, ülalpidamine moodustasid 656’490 krooni
ja
turunduskulud 323’598 krooni.
Toetusfond on Tallinna Lastehaigla heaks 2008.a. teinud sihtkulusid kokku 4’346’508
krooni (meditsiiniaparatuuri ost 3’776’163 krooni, „Lastearst Kuuleb” arstide ja telefoni
tasustamine 219’967 krooni ja meditsiinipersonali koolitus ning teabekirjanduse
muretsemine 90’297 krooni, parimate töötajate premeerimine 90’949 krooni, SM projekt
57’123 krooni ja erakorralised eraldised 112’009).
Koostöös Tallinna Lastehaigla kvaliteediteenistusega esitasime taotluse Hasartmängu
Nõukogule projekti “Krooniliste haigustega / puuetege laste elukvaliteedi
uurimisintrumentide eesti keelde tõlkimine ja kohandamine” rahastamiseks. Lepingu
Sotsiaalministeeriumiga sõlmisime mais 2008. Projekt jätkub 2009.a.
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Eelprojekti taotluse esitasime ka Riigikantselei Tarkade Otsuste Fondile meetme „Riigi,
kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine”
raames, kuid kahjuks tuli seekord negatiivne vastus.
2007.a. lõpul toimunud ETV heategevusliku telesaate „Jõulutunnel” jooksul toetasid
annetajad nii Tallinna Lastehaiglat kui Tartu ÜK Lastekliinikumi operatsioonilaudade ostu
(lisaks toetati ka sünnitusmajasid aparatuuri soetamisel) a’ 985’700 krooniga.
AS EMT poolt korraldatud heategevuslik projekt „Jõulukalender” toetas ühe suunana
Tallinna Lastehaigla radioloogiaosakonnale DICOM aparaadi ostu. Selle projekti
toetussummaks kogunes 408’310 krooni.
2008.a.kirjutasime koos Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga taotluse ETV-le toetada
„Jõulutunneli” raames riskivastsündinute uuringuid, kuid seekord koguti saate jooksul
toetust Haapsalu Rehabilitatsiooni Keskusele.
2008.a.lõpul jäi ära AS EMT poolt varasematel astatel toimunud „Jõulukalender”, kuid
oleme kohtunud uute koostöövormide aruteluks ja otsustanud koostööd jätkata uute
väljundite näol 2009.a.
2002.a.alates korraldame koostöös TBWA Eesti AS’ga (Guvatrak) laiaulatuslikke
heategevuslikke meediakampaaniaid teadvustamaks laiemale avalikkusele Tallinna
Lastehaigla Toetusfondi vastava aasta heategevusliku projekti eesmärke. Tänavu kogunes
heategevusliku kampaaniate „Operatsioonilaud” ja „Suur samm edasi” käigus annetustena
379’404 krooni Tallinna Lastehaiglale operatsioonilaua muretsemiseks (esitlesime
sponsoritele sept.2008) ja riskivastsündinute keskuse toetuseks. Projekt riskivastsündinute
toetuseks jätkub ka 2009.a.
Toetuse kogumiseks oli avanud tasuta annetustelefonid Elion Ettevõtted AS ja neile
võimaldasid ristkasutuse AS EMT, Elisa Mobiilsideteenused Eesti ja TELE2 Eesti ning uue
operaatorina ka Starman AS, laialdase välimeediapinnaga toetas JC Decaux Unicom Eesti
OÜ.
Oleme tänulikud Elion Ettevõtted AS’ile, et nad on Toetusfondile võimaldanud tasuta
annetustelefonideks juba seitsmes aasta ühed ja samad telefonid (900 7705 -50.-krooni,
900 7710 – 100.-krooni ja 900 7715 – 500.-krooni). Kindlasti aitab see kaasa ka annetuste
laekumisele, sest need numbrid on juba paljudele annetajatele meelde jäänud.
2008.a. juunis külastasime koos lastehaigla ülemõega taas TF koostööpartnereid ja sõpru
Torontos. Reisi eesmärgiks oli osaleda Eesti Abistamiskomitee Kanadas aastakoosolekul,
külastada TF ammuseid toetajaid Inna ja Aadu Randpalu ning tutvustada TF tegemisi
Kanada eestlastele. Toimus palju huvitavaid ja sõbralikke kohtumisi. Esinesin ettekandega
EAK Kanadas aastakoosolekul, kus tutvustasin TF tegemisi ja andsin aru Kanada eestlaste
toetusest Tallinna Lastehaiglale. Kohtumisele Toronto eestlaste ajalehe „Eesti Elu”
toimetuses järgnes pikk ja põhjalik artikkel, mille autoriks oli Kaire Tensuda (kes hiljem,
Tallinna külaskäigul, külastas ka haiglat). Huvitavaks ja väga tulemusrikkaks kujunes
kohtumine Toronto Sick Children’s Hospital Foundation’i juhtidega. Haigla on üks
tuntumaid maailmas ja ka selle fond üks tuntumid ja suurimaid (töötajaid 166). Esinesime
vastastikku tutvustavate ettekannetega. Leppsime kokku koostöös- Tallinna Lastehaigla
ühel arstil on tulevikus võimalus saada stipendium aastaseks töötamiseks Toronto Sick
Children’s Hospital’is. Tore oli, et nii tuntud fond leidis ka meie töös järgimistvääriva
projekti- „Lastearst Kuuleb”.
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2008.a. oli Eesti Abistamiskomitee Kanadas abi 89’585 krooni. Pikaaegne abi on taas
saabunud ka Eesti Abistamiskomiteelt USA-s, mis tänavu moodustas 133’625 krooni ja
Rootsist pr. Maie Kalbergi fondist 30’940 krooni. Prantsusmaa Suursaadiku proua aga
loobus Tallinna Lastehaigla Toetusfondi kasuks 30’000 krooni suurusest honorarist oma
Eestis ilmunud kokaraamatu eest.
Jätkuvalt toetab lastehaiglat Montreali Eesti Penionäride Klubi, mille esimees Elmar Ani
koos abikaasaga 2008 suvel ka meie haiglat külastas.
Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Tiit Kõuhkna toetas jätkuvalt juba
kuuendat aastat lastehaigla parima arsti, nooarsti, med-õe ja teist aastat ka noorõe
premeerimist. Seekord tõstis annetaja toetuse 60’000 kroonile, millele fond lisab tulumaksu
suuruse summa.
Lastesõbralikuma töötaja premeerimist on toetanud viiendat aastat Richard Sikk 15’000
krooniga.
1997.a. Tallinna postkastidesse saadetud 175’000 kirja tõid positiivse vastukaja ja neile, kes
tookord ka oma andmed saatsid, oleme järgnevate aastate jooksul saatnud igal aastal
palvekirja toetada lastehaigla toetusfondi heategevuslikke projekte ning seejärel ka
tänukirja abi eest.
Ka tänavu tuletasime toetajatele meelde võimalust saada tulude deklareerimisel annetustelt
tulumaks tagasi ning pakkusime ülekande lihtsustamiseks sõlmida püsikorraldusleping. Kui
2005.a. oli meil 27 püsiannetajat, siis 2006a. oli neid juba 47 ja 2007.a. 51 ja 2008.a 60.
Kokku kogunes Sõprade Ringi liikmetelt 115’082 krooni.
Olgu siinjuures lisatud, et Maksuametile saadetud INF4 nimekirjas, mis sisaldas andmeid
annetajate kohta tulumaksusoodustuseks, oli 454 eraisikut ja 50 firmat ja organisatsiooni.
Hädavajalikuks on osutunud tasuline nõuandetelefon „Lastearst kuuleb”. 2007.a. lõpust
vormistati telefon ümber SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nimele ja lõiv vähenes k/m
võrra, seega jääb tasuda 24’000 krooni. Kahjuks ei tehta siin erandeid ka heategevuslikele
organisatsioonidele, kuid tänu meediaväljaannetele, kes võimaldavad numbrile tasuta
reklaami on teenistus tänavu (peale telefoni- ja lastearstide palgakulude mahaarvamist)
139’569 krooni plussis.
Kuigi 2005.a.augustis avati haigekassa poolt tasustatuna ööpäevaringne tasuta
nõuandetelefon, ei ole see meie tasulist nõuandeteenistust oluliselt mõjutanud. Minutihind
(15.-krooni koos k/m-ga) ei ole viimase 7 aasta jooksul muutunud. Tallinna Lastehaigla
Toetusfondi nõukogu 2008a.viimasel koosolekul otsustati dr.Kaja Leito (teenistuse
vabatahtlik koordinaator) ettepanekul tõsta 1.jaan.2009 taas arstide tunnitasu, kuid jätta
kõneminutitasu esialgsele tasemele.
Juba 2005 ja 2006.a. uuendasime Toetusfondi korjanduspalle. Kahjuks on ka 2008.a.
juhtunud mitu episoodi, kus meie korjanduspallid ja -kastid on kas saanud kannatada või
varastatud. Oleme nüüd nende turvamisele pööranud rohkem tähelepanu ja leidnud
võimaluse pallide statsionaarseks kinnitamiseks. Meie korjanduspallid on hetkel üleval
Maksimarketis, Prisma ja Rimi kauplustes, Magistrali, Kristiine ja Ülemiste
Kaubanduskeskustes, Tallinna Kaubamajas, Humana Eesti kauplustes, Stockmanni
Kaubamajas ning lastehaigla kohvikus - kokku 18+9=27 kohas. 2008.a. tuli osad purunenud
pallid välja vahetada. 2008.a. kogunes korjanduskastidesse 108’567 krooni.
Pikaaegsetest toetajatest tuleks eelkõige mainida AS Kalev. 2006.a.lõppes TF ja AS Kalev
vaheline teine 5.a. heategevuslik koostööleping, kuid AS Kalev’i juhtkond otsustas seda
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taas 3.a. võrra pikendada. 2007.a oleks AS Kalev pidanud lepingujärgselt toetama TF
heategevuslikke projekte 144’000 krooniga, kuid kahjuks laekus 76’000 krooni. Ka 2008.a.
pole maksed püsinud graafikus, kuid AS Kalevi poolne kinnitus lubatud kohustuste
täitmise osas on jõus.
Eriti edukalt kulges tänavune A-Selveri toetuskampaania „Koos on kergem”, mille käigus
toetati hingamisaparaadi ostu haiglale iga sooritatud ostu pealt, eri väärtusega kupongide
lisamisega arvele, Kalevi shokolaadi ja Tetley tee ostult ning kassades asetsenud
annetuskarpidesse tehtud annetustega. A-Selveri toetuse suuruseks kujunes 317’614 krooni.
Sarnaselt möödunud aastatele kogunes toetus Tallinna Lastehaiglale Tallinnas asuvatest
Selveri kauplustest, maakondades asuvatest Selveri kauplustest aga koguti toetust kohalike
haiglate lasteosakondadele. Projekt jätkub 2009.a.
2004.a. sõlmitud leping AS Balbiino’ga on jätkunud tänaseni ja 2008a. kogunes Vaniljeperejäätise müügist 66’287 krooni haigla toetuseks, mis on oluliselt suurem kui möödunud
aastate toetus. 2008.a.pikendasime AS Balbiino uue juhtkonnaga koostöölepingut.
Jätkub toetus toodete müügilt teise Eesti kataloogimüügi firmaga Otto Tellimiskeskuse OÜga, kuid 2008.a. vahekokkuvõtteid ei tehtud. Kokkuleppe kohaselt jääb toetuse suuruse
määramine 2009.a.algusesse.
Kenasti on jätkunud koostöö kontoritarvete müügiga tegeleva firmaga BDP Eesti OÜ-ga,
kus toetus koguneb Penteli firma toodete müügist. Vaatamata mõningasele müüginumbrite
langemisele oli ka tänavune toetus 100’000 krooni. Projekt jäkub 2009a.
Mitmendat aastat toetab haiglat United Motors AS, annetades autoringrajasõidu võistlejate
osalustasud heategevuseks. Tänavu toimus võistlus vastrenoveeritud Harku ringrajal ja
toetuse suuruseks oli 18’000 krooni.
Jõulukaartide müügist kogunenud toetus, 116’599 krooni, on kogunenud MorganStuudio
poolt müüdud kaartidest (50’000), Saargraafika OÜ (5’961), OÜ Karto Eesti (32’238) ja TF
poolt trükitud haiglas viibinud laste joonistustega kaartidelt (28’400). Olgu lisatud, et
võrreldes möödunud aastaga on märkimisväärselt suurenenud OÜ Karto Eesti toetus.
TF kauaaegsed toetajad Elion Ettevõtete AS ja AS EMT on senini kandnud Toetusfondi
arvele kogu tasulisest nõuandetelefonist laekuva sissetuleku (tavapäraselt kuulub ettevõttele
20-30%). Lisaks eelnimetatule on nii Elion kui ka EMT ning Elisa Mobiilside Eesti AS ja
TELE2, avanud tasuta annetusteks oma liine nii jõulukampaaniate kui ka Toetusfondi
heategevuslike meediakampaaniate raames. Lisaks eelnevaile on telefonid oma võrgus
avanud ka AS Starman.
Koostöö Logotrade OÜ-ga sujus kenasti. Ka 2008.a. toetasid Logotrade’i kliendid oma
50’000 kroonise ostu pealt 5000 krooniga Tallinna Lastehaigla Toetusfondi. Kokku toetati
20’000 krooniga Tallinna Lastehaigla Toetusfondile valmistatud logoga toodete
muretsemist, mida oleme saanud kinkida oma toetajatele.
Filmi „Laulev revolutsioon” autorid, Jim Tusty koos abikaasaga, otsustasid alates
2008.a.flmi DVD-de müügist Põhja-Ameerikas toetada lastehaiglat.
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Lisaks rahalisele toetusele on haiglat toetatud paljude esemetega- Neste Eesti toetas taas
haigla reanimobiiliteenistust 200’000 krooni eest diislikütusega, tänu TEA Kirjastusele said
lapsed kingituseks palju ilusaid raamatuid, lisaks palju maiustusi haiglas viibivatele
patsientidele jõulu ja aastavahetuse ajal. Toetajate abiga oleme korraldanud tänuõhtu
Tallinna Raekojas – ruumid on tasuta võimaldanud Tallinna LV, peolaua on katnud OÜ
Catering Service, AS LTT ja CocaCola HBC Eesti AS, lilled kinkinud Tofre OÜ ja
muusika eest hoolitsenud Tea Paluoja laulustuudio lapsed Raplast.
Erilist tänu pälvib tegevusabi eest Powerhouse OÜ, kes on abiks olnud nii TF sünnipäeva
ürituste organiseerimisel (ajaleht, konverents) kui uue kodulehe valmistamisel. Juba
eelmisel aastal leidsime nõukogu liikmetega, et TF koduleht vajab uuendamist. Selleks, et
täita oma põhieesmärki, koguda annetusi, peab koduleht olema ülesehituselt külalisele hästi
käepärane. Tänu Powerhouse’i töötajate asjatundlikule abile sai uue kodulehe ülesehitus ja
kujundus igati ratsionaalne, kuid samas emotsionaalne.
Olgu siinjuures veel lisatud juba eespool mainitud meediakanalite tegevusabi.
Toreda mõttega pöördus TF poole vastsündinuteosakonnas oma pojaga pikalt viibinud ema,
kellel tekkis haiglas viibitud aja jooksul palju häid mõtteid kuidas saaks emasid paremini
aidata. Koos osakonna vanemõega leppisime kokku, et ta osaleb vabatahtliku tugiisikuna
osakonnas viibivatele emadele, sest hetkel puudub osakonnas ka psühholoog, kes aitaks
emadel emotsionaalset tasakaalu säilitada.
Kuigi täpset arvestust mitterahalise abi üle ei ole TF peetud, võib seda hinnata ca 2-3,5
miljonile kroonile.
2008.a. esitasime koos nõukogu esimehega EV Presidendile autasu saamiseks Inna ja Aadu
Randpalu kandidatuuri. Palusin ka EV Sotsiaalministrilt kaaskirja taotlusele. Nii läkski
taotlus teele Sotiaalminiteeriumist (tänaseks on juba teada, et 97 autasustatu seas on ka Inna
ja Aadu Randpalu, kellele omistati Eesti Punase Risti III järgu teenetemärk).
2007.a. 21.novembril omistati SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondile Aadu Luukase Fondi
esimene Missioonipreemia, millega kaasnes ka 1 miljoni krooni suurune preemia, mille
ülekanne toimus 2008.a.jaanuaris. Indrek Luukase sõnul pälvis TF preemia ja tunnustuse
eeskätt selle eest, et Lastehaigla toetusfond on ligemale 15 tegevusaasta jooksul hoolitsenud
mitte ainult väikeste patsientide tervise eest, vaid olnud üheks eestvedajaks meie inimeste
arusaamade ja hoiakute kujundamisel hoolivusest.
2007.a.aprillis sai TF patrooniks pr. Evelin Ilves, kelle sõnul on Tallinna Lastehaigla
Toetusfond talle südamelähedane mitmel põhjusel- esmalt seob teda fondiga isiklik
koostöö – aastaid tagasi aitas pr. Ilves koos dirigent Tõnu Kaljustega korraldada esimesi
edukaks osutunud Eesti Päevalehe heategevuskontserte. Toetusfond on Eesti üks esimesi
heategevust laialt propageerinud fonde kogu ühiskonnas. Fondi töö tulemusena on
Lastehaigla saanud 15 aasta jooksul üle 40 miljoni krooni ulatuses annetusi.
Patrooniks saamise momendist on Evelin Ilves aktiivselt osalenud fondi üritustel –
tutvumiskülaskäigul lastehaiglas, sponsorite tänuõhtul Tallinna Raekojas, Toetusfondi
sünnipäeva konverentsil.
Toetusfondi põhiväärtusteks loeme:
 Ausus ja laitmatu maine
 Aruandlus ja vastutustunne
 Tähelepanelikkus ja meeskonnatöö
 Põhjalikkus ja tasakaalukus
 Täiuslikkus ja innovaatilisus
8

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond

2008. a. majandusaasta aruanne

Loodan väga, et Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liikmed jätkavad 2008.a.
aktiivsemalt tööd uute koostööprojektide arendamisel ning heategevuslike ürituste
organiseerimisel ning nendes osalemisel. Eriti väärib esile tõstmist TF nõukogu esimehe
Janek Mäggi igakülgne abi juhatusele.
Tallinna lastehaigla Toetusfondi 3 töötajale arvestati 2008. aastal töötasudena 405 367
krooni, millele lisandusid sotsiaalmaks 133 771 krooni ja arvestuslik töötuskindlustusmakse
1 216 krooni.
Nõukogu liikmetele tasu ei makstud.
Peetud on 6 protokollilist koosolekut.
SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogusse kuuluvad:
Esimees Janek Mäggi
Merike Martinson, Adik Levin, Silva Tomingas, Tiit Kõuhkna, Vallo Toomet, Jaagup
Kreem, Raivo Laus
Vello Vallaste lahkus omal soovil SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu
koosseisust 17.nov. 2008. Tänaseks tema asemele uut nõukogu liiget valitud ei ole ja SA
Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu jätkab 8 liikmelisena.

Juhatuse liige:
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Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud
01.01.2008 – 31.12.2008.a. majandusaasta kohta
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides
Juhatuse deklaratsioon
Juhatuse poolt koostanud 2008.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav
arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis
kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV
Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV
Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on
lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete
koostamist.
Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt SA Tallinna Lastehaigla
Toetusfond finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.
Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on
nõuetekohaselt arvesse võetud.
SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamispäev:

09.märts 2009.a.

Juhatuse liige:
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Raamatupidamisbilanss
Lisade
nr.
Aktiva
Käibevara
Raha ja pangakontod
Lühiajalised finantsinvesteeringud
Nõuded ja ettemaksed
Laekumata tulud
Muud lühiajalised nõuded
Kokku
Käibevara kokku

1
3
2

Aktiva(varad) kokku
Passiva
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed
Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Sihtfinantseerimine
Muu sihtfinantseerimine
Lühiajalised kohustused kokku
Kohustused kokku
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleerit. tulem
Aruandeperioodi tulem
Netovara kokku
Passiva(kohustused ja netovara) kokku

4
5

kroonides
Maj.aasta
lõpul
31.12.08

Maj.aasta
lõpul
31.12.07

821 057
7 429 623

987 261
8 598 176

330 727
22 900
353 627
8 604 307

174 478
1 011 050
1 185 528
10 770 966

8 604 307

10 770 966

26 979
37 242
43 224

1 167 937
0
0

22 077
129 522
129 522

1 000 000
2 167 937
2 167 937

8 603 029
-128 244
8 474 785
8 604 307

6 286 535
2 316 494
8 603 029
10 770 966

Juhatuse liige:
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Tulude ja kulude aruanne

Tulud
1.Annetused ja toetused
1.1.Mittesihtotstarbelised
1.2 Sihtotstarbelised
Sihtotstarbelised annetused
Sotsiaalministeeriumi sihtfinantseerimine
Kokku annetused ja toetused
2.Muud tulud
Tulud kokku
Kulud
Sihtotstarbelised kulud:
Tallinna Lastehaiglale med.aparatuur,
koolitused, ravimid jne.
Tallinna Lastehaiglale jagatud toetused ja
annetused
Sotsiaalministeeriumi sihtfinantseerimine
Kokku
Mitmesugused tegevuskulud:
Ürituste ja reklaamiga seotud kulud
Fondi ülalpidamiskulud
Tööjõukulud
Palgakulu
Sotsiaalmaksu kulu
Töötuskindlustusmaksu kulu
Kokku
Kulud kokku

kroonides (Lisa 5)
Lisade 01.01.-31.12.08
01.01.31.12.07
nr.
5

4 179 968
1 526 133
1 469 010
57 123
5 706 101
0
5 706 101

2 873 611
3 074 701
3 074 701
0
5 948 311
240 605
6 188 916

5

4 149 599

3 036 625

5

139 786

294 589

57 123
4 346 508

0
3 331 214

323 596
116 136

223 601
106 338

405 367
133 771
1 216
980 086
5 326 594

410 355
135 419
1 231
876 944
4 208 158

379 507

1 980 758

-507 751
-507 751

335 736
335 736

-128 244

2 316 494

5
5

Põhitegevuse tulem
Finantstulud ja - kulud
Muud finantstulud, -kulud
Kokku
Aruandeaasta tulem

5

Juhatuse liige:
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Rahavoogude aruanne
(otsemeetodil) kroonides
Lisade 31.12.2008 31.12.2007
nr.
Raha jääk aasta alguseks
Tulud põhitegevusest:
Vabatahtlikud annetused
Saadud pangaintressid
Sihtotstarbelised annetused
Sotsiaalministeeriumi sihtfinantseerimine
Kokku tulud
Põhitegevuse kulud:
Tallinna Lastehaiglale ostetud vara ja ülekantud
raha
Tööjõukulud
Ürituste- ja reklaamikulud
Toetusfondi majanduskulud
Sihtotstarbelised kulud
Haigekassa projekti otsekulud
Kokku kulud
Rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Raha paigutamine pikaajalistesse deposiitidesse
Raha paigutamine lühiajalistesse deposiitidesse
Raha laekumine lühiajalistest deposiitidest
Soetatud väärtpaberid
Rahavood investeerimistegevusest kokku
Raha jääk aasta lõpuks

5

987 261

470 131

3 915 651
260 802
1 473 838
79 200
5 729 491

2 949 676
160 211
3 074 701
89 052
6 273 640

-5 289 271

-2 102 368

-475 839
-92 963
-380 500
-57 123
0
-6 295 695
-566 204

-547 005
-182 484
-107 711
-70 000
-39 942
-3 049 510
3 224 130

-600 000
0
1000000
0
400 000
821 057

-257 000
-2000000
0
-450 000
-2 707 000
987 261

Netovara muutuste aruanne
kroonides
Eelmiste perioodide tulem
Aruandeaasta tulem
Netovara kokku

2008

2007

8 603 029
-128 244
8 474 785

6 286 535
2 316 494
8 603 029

Juhatuse liige:
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(kroonides).

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ja
hinnangud
SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond on koostanud 2008.a.raamatupidamise aastaaruande
vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.
Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega
ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses.
Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis
lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.
Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõudeid hinnatakse
individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Bilansis on kajastatud tõenäoliselt laekuvad
summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.
Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest
brutomeetodil.
Seotud isikuteks on juhatuse ja nõukogu liikmed, nendega seotud ettevõtted ja nende
lähisugulased. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole.
Tulude ja kulude aruanne
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. SA
põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud.
Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist
lähtudes.
Rahavoogude aruandes on põhitegevuse, investeerimis- ja finantseerimistegevuse
rahavood kajastatud otsesel meetodil.
Lisa nr.1. Rahalised vahendid.
Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel
võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga
inventeeritud. Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel. Sellel kirjel
on kajastatud raha:
2008
2007
kassas
6 864
7 875
arvelduskontol Swedbank'is
652 215 460 646
arvelduskontol Nordea pangas
14 319
23 793
arvelduskontol Ühispangas
147 659 494 947
Kokku
821 057 987 261
Lisa nr.2. Laekumata tulud ja muud lühiajalised nõuded
Laekumata tulud on tasuliste nõuandetelefonide poolt ja jõulukaartide müügist eelmisel
aastal teenitud, kuid Toetusfondile üle kandmata tulud. Samuti vastavalt koostöölepingule
AS Kalevilt saadav, panka veel laekumata tulu kuue kvartali eest. Muude lühiajaliste
nõuete kirjel on kajastatatud detsembris tekkinud, kuid panka laekumata meediakampaania
tulu.
Juhatuse liige:
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Lisa 3. Lühiajalised finantsinvesteeringud
Lühiajalised deposiidid
Pikaajalised deposiidid
Väärtpaberid
Kokku

2008
2 000 000
3 000 000
2 429 623
7 429 623

2007
3 000 000
2 400 000
3 198 176
8 598 176

Lisa 4. Maksud

Maksuliik
Üksikisiku tulumaks (T.Kõuhkna preemia Lastehaigla
töötajatele)
Üksikisiku tulumaks
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse
Pensionikindlustusmakse

31.12.2008 31.12.2007
Maksuvõlg Maksuvõlg
15 949
0

Kokku

9 900
15 972
435
968

0
0
0
0

43 224

0

Lisa 5. Tulude ja kulude aruanne
Mittesihtotstarbeliste annetuste summa moodustavad:
Eraisikute ja Toetusfondi sõpraderingi annetused
Tulu korjanduskarpidest
Erinevad firmate ja organisatsioonide annetused
s.h. lepingulised partnerid
Abitelefoni "Lastearst kuuleb" tulu
Meediakampaania ja kunstimüügi tulu
Kokku

607 866
108 567
2 719 596
740 139
359 536
384 404
4 179 968

Sihtotstarbeliste annetuste kirjel on kajastatud tulud, mis on mõeldud konkreetsete kulude
katmiseks:
Jõulutunnel 2007.a. laekumised
EMT
Tiit Kõuhkna preemia
Richard Sikk’u preemia
Kokku

985 700
408 310
60 000
15 000
1 469 010

Juhatuse liige:
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SA-le Tallinna Lastehaigla on tehtud sihtkulusid meditsiiniaparatuuri, ravimite,
meditsiinikirjanduse ostmiseks 4 149 599 krooni eest, sellest 191 292 krooni katmaks
“Lastearst Kuuleb” telefoni spetsialistide töötasukulusid. Lisaks 139 786 krooni rahaliste
väljamaksetena.
Suuremad 2008. aastal tehtud sihtkulud olid ultraheliaparaat maksumusega 1 522 200
krooni, ortopeediline operatsioonilaud koos lisadega maksumusega 1 478 776 krooni,
DICOM-jaam radioloogiaosakonda maksumusega 441 000 krooni.
Kirje
“Sotsiaalministeeriumi
sihtfinantseerimine”
all
on
kajastatud
Sotsiaalministeeriumi projektiga “Krooniliste haigustega/puuetega laste elukvaliteedi
uurimisinstrumentide eesti keelde tõlkimine ja kohandamine” seoses tehtud kulusid.
Tegemist on mitmeaastase projektiga, mille raames koostatakse vastava kirjanduse
ülevaade, tõlgitakse ja teostatakse kuni 33 pere pilootanketeerimine.
2008. aastal telliti ankeetide esialgse versiooni tõlkimine tõlkebüroost Luisa Tõlkebüroo,
vormistati ja saadeti ankeetide signaaleksemplarid uurimisalustele peredele.
Töid teostati summas 57 123 krooni.

Finantstulud ja -kulud:

Intressid deposiidilt
Väärtpaberite ümberhindlus seisuga 31.12.2008

2008
260 802
-768 553
-507 751

2007
158 101
177 635
335 736

Juhatuse liige:
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NÕUKOGU LIIKMETE ALLKIRJAD

2009.a.majandusaasta aruandele
Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud liikmete üldkoosolekul
……………………….2010. a.
Kinnitame esitatud andmete õigsust.

Nõukogu liikmete allkirjad

Janek Mäggi, nõukogu esimees

.........................................................

Merike Martinson, nõukogu liige

.........................................................

Tiit Kõuhkna, nõukogu liige

…………………………………….

Vallo Toomet, nõukogu liige

…………………………………….

Silva Tomingas, nõukogu liige

…………………………………….

Adik Levin, nõukogu liige

…………………………………….

Jaagup Kreem, nõukogu liige

…………………………………….

Raivo Laus, nõukogu liige

…………………………………….

Erki Peegel, nõukogu liige

..........................................................
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Audiitori järeldusotsus:
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Lisa aruandeaasta tulu kohta EMTAK koodi järgi:
EMTAK
88991

Tegevusala
mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne
- heategevus, raha hankimine

2008
5 706 101
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