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Tegevusaruanne

SIHTASUTUS TALLINNA LASTEHAIGLA TOETUSFONDI 2012.A. TEGEVUSARUANNE         

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. 

2012.a. oli Toetusfondis tööl kolm palgalist töötajat. 

2011.a. muutunud tulumaksuseadus, kajastub omakorda ka 2012.a. erinevustes aruandluses võrreldes möödunud aastatega. 

Kuna 01.01.2011 muudeti tulumaksuseadust- maksuvabasid annetusi saab teha AINULT Eesti tulumaksuvabastusega organisatsioonide 

nimekirja kantud isikutele või Euroopa majanduspiirkonna lepinguriikides asutatud samaväärsetele ühingutele, siis Haiglat pidavatele isikutele 

enam maksuvabalt annetusi teha ei saa. 

Seadusemuudatuse põhjus oli Eesti vastu algatatud rikkumismenetlus Euroopa Komisjoni poolt. Sisu oli selles, et Eesti kohtleb 

maksusoodustuste andmisel  ebavõrdselt Eesti ja EL ühinguid ja asutusi. Kui anname maksusoodustusi Eesti MTÜ-le, SA-le, riigi või KOV 

asutusele, tuleb samu soodustusi anda ka kõikide teiste EL riikide samaväärsetele ühingutele ja asutustele. Nii laialt antavad maksusoodustused 

ei olnud aga Eesti huvides ning seetõttu otsustati soodustuse saajate ringi oluliselt koomale tõmmata. 

 

Alates 2011.a. 1.jaanuarist oleme sihtostarbeliselt tehtud kulutuste all soetatud aparatuuri andnud lepingu alusel Tallinna Lastehaiglale 

tähtajatult tasuta kasutada. Samuti on oluliselt suurenenud konktreetsetele lastele suunatud abi- näit. ravimid, insuliinipumbad, mis varem 

liikusid abivajajani läbi lastehaigla. Nüüd jõuab abi otse abivajajani. 

 

2012.a. eelarve mahuks oli planeeritud 330’000 eurot. Kuid eelarve lõplikuks mahuks kujunes  342’410 eurot. Suurimateks annetusteks olid 

Kanal2 toimunud ülipopulaarse saate „Tantsud tähtedega“ ja AS Selver poolt korraldatud kampaania „Koos on kergem“ ning pärandiosa 

Kanadast. 

Põhiprojektideks olid 2012.a. annetuste kogumine röntgenaparaadi ja laste reanimobiili ostuks, kuid hädavajalikke toetusi jätkus veel paljudele. 

Nii muretseti kaasaegsed insuliinipumbad diabeedi haigetele lastele, baklofeenpump teismelisele tüdrukule, silmapõhja uuringute aparaat 

kesklinna lastepolikliinikus, personaalne hingamisaparaat, lisaks ravimid konreetsetele lastele, kes viibisid ravil peadiaatria-, onkoloogia- ja 

neuroloogiaosakonnas. Toetusfondi eestvedamisel toimus esmakordselt ülekaalulistele lastele terviselaager. 

2010/2011 a.suurprojekt kõnnrirobot on tänaseks töötanud 2.a. Selle aja jooksul  on  tehtud 1033 protsetuuri . Regulaarselt käib robotil 89 last , 

 kesmiselt kõnnitakse protseduuri käigus 500 -700 sammu. 

Kahjuks on kõnniroboti häid meditsiinilisi tulemusi varjutanud veidi tehnilised probleemid, mille tulemusena on kõnnirobot olnud töövõimetu ca 

1,5 kuud. Kuigi valmistaja tehas on seni kõik probleemid garantiiajal kõrvaldanud, on see meid muutnud valvsaks võimalike probleemide suhtes 

garantiiaja lõppemisel. Seetõttu sõlmisime erilepingu tehasega veel 1 aastaks. 

Toimunud ürituste tutvustamisel ja projektide kajastamisel on meid jätkuvalt abiks olnud paljud meediaväljaanded- Sky Media, SLÕhtuleht, Eesti 

Päevaleht, Äripäev, Eesti Ekspress, Postimees, Delovõje Vedomosti, Referent, Nädal, Terviseleht, Eesti Raadio, Kroonika, Naised,  ETV, TV3, 

Kanal2, internetiportaalid delfi.ee, everyday.com, neti.ee, hot.ee. Tänavu kasutasime laialdaselt ka oma meedikampaania reklaamimiseks 

maakondade  ja linnaosade meediakanaleid, nii kirjutavat pressi kui ka raadiokanaleid. Käesoleval aastal välimeedia pindasid TF oma 

kampaania tutvustamisel ei kasutanud- see-eest oli rohkem telereklaami TV3-s, ETV-s, Kanal2-s ja esmakordselt ka vene keelsetes kanalites 

PBK-s ja Ren TV-s.. 

Lisaks on meedia vahendusel ilmunud arvukalt heategevus -temaatikat, s.h. Toetusfondi töid ja tegemisi, käsitlevaid artikleid. 

Kodumeediakanalite kõrval olen korduvalt saatnud TF tööd ja lastehaigla vajadusi tutvustavaid artikleid ning  pildimaterjali ka Kanada, USA ja 

Rootsi eestlaste ajalehtedesse.  Laia kajastuse Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ettevõtmistest saime taas 2012. aastal Toronto eestlaste lehes 

„Eesti Elu”. 

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi know-how’d annetuste kogumisel olen jaganud nii Praxise kui EMSL-i poolt korraldatud töörühmades antud 

temaatikat käsitlevate materjalide ettevalmistamisel. 

Alates TF 15.sünnipäevast 2008..a.jaanuarist, kui Eesti Päevalehe vahel ilmus esmakordselt heategevust kajastav 8 lk. vaheleht „Heategu 

tulevikku”, on seda traditsiooni jätkatud ka järgnevatel aastatel, mil „Heategvu tulevikku“ on ilmunud Postimehe vahel. 2012.a.emadepäeval 

ilmus juba traditsiooniline „Heategu tulevikku“. Seekord kirjutasime aastasest töökogemusest  kõnnirobotiga; fotoringi tööst lastehaigla 

onkoloogiaosakonnas; väikesest Saarast, kelle aadress on senini olnud lastehaigla; 20.a.koostööst Neste Eesti- ga; uuest toredast projektist 

Kauni Muusika MTÜ-ga. Nõukogu otsusega antakse ajalehte välja 1 kord aastas. 

Kõigi ürituste ja heategevuslike kampaaniate kujundusliku poole pealt ja heade ideede ning ettepanekutega on pikki aastaid abistanud TBWA 

Eesti. 2012.a.toimus meediakampaania 2 korda; esmakordselt oli kampaania  teleklipp eetris 2013.a alguses vene keelsetes telekanalites PBK-s 

ja Ren TV-s. 

2011.a. valmistas TBWA ette ja disainis täiesti omalaadse heategevusliku projekti „URMELID“. Kuna selle ettevalmistusperiood osutus tunduvalt 

pikemaks kui olime planeerinud, siis ka 2012.a. alustada ei jõudnud. Soov on teha sellega algust 2013.a esimeses kvartalis. 

Toetuse kogumiseks avas tasuta annetustelefonid Elion Ettevõtted AS ja neile võimaldasid ristkasutuse AS EMT, Elisa Mobiilsideteenused Eesti 

ja TELE2 Eesti ning uue operaatorina ka Starman AS.
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Oleme tänulikud Elion Ettevõtted AS’ile, et nad on Toetusfondile võimaldanud tasuta annetustelefonideks juba üle kümne aasta ühed ja samad 

telefoninumbrid.  2011.a. toimisid annetustelefonid esimest aastat eurodes (900 7705 -5 €, 900 7710 – 10 € ja 900 7715 – 25 €). Kindlasti aitab 

see kaasa ka annetuste laekumisele, sest need numbrid on juba paljudele annetajatele meelde jäänud. 

2012.a. oli Tallinna Lastehaigla Toetusfondi laekunud sissetulek 342’410  eurot (koos materiaalse abiga). Tasuta meediareklaami võib hinnata 

ca  190’000 eurole. 

Samal perioodil on Toetusfond Tallinna Lastehaigla heaks teinud sihtkulusid kokku  241’743.25 euro  väärtuses. Kuigi  röntgenaparaadi ost jääb  

2013 .aastasse, on ostu sihtkulu lastehaigla heaks arvestatud 2012.a. (kuna leping tarnijaga sai siis sõlmitud). Küll jääb uue reanimobiili hange 

2013.a. 

2012.a. jätkusid traditsioonilised toetused  Eesti Abistamiskomiteelt USA-s, Montreali Eesti Penionäride Klubilt. Lisaks annetused Tallinna 

Lastehaigla Toetusfondile eraisikutelt Rootsist  ja läbi EERO Kanadast. 

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Tiit Kõuhkna toetas jätkuvalt juba kümnendat aastat lastehaigla parima arsti, nooarsti, med-õe ja 

kuuendat aastat ka noorõe premeerimist. Seekord suurendas annetaja preemiafondi 5000  euroni, millele fond lisas tulumaksu suuruse summa. 

2012.a. kirjutasime taas koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga taotluse ETV-le  „Jõulutunneli” raames kogutava toetuse 

sihtotstarbeliseks kasutuseks – Tallinna Lastehaigla Toetusfondi poolt EEG labori loomiseks. Kuid kahjuks tuli ka seekord (juba 5. kord) eitav 

vastus. 

Koostöös Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ja Eesti Nukukunsti Majaga valmis projekt “Südamega nukud”, mille algatajaks on Moskva 

Nukukunsti Maja omanik Svetlana Pchelnikova. Moskva projekti eeskujul jagame ka meie Eestis tuntud ja austatud inimestele nukkude toorikud, 

mille valmistamisel tuleb kasutada oma hinge, unistusi,  fantaasiat ja pühendumist, et valmiks Südamega Nukk.  2012.a. 11.11- 12.12 toimus 

Eesti Nukukunsti Majas näitus „šokeeriv nukukunst“, mille piletituluga toetati Tallinna Lastehaigla patsiendile baklofeenpumba ostu. 

Aasta viimasel kuul tegid Tallinna Lastehaigla kirurg Ann Paal koos kolleegidega Berliini Charitee Kliinikust, prof Hannes Haberli ja dr Theodor 

Michaeliga 16-aastasele tüdrukule operatsiooni, mille käigus paigaldati talle baklofeenpump. Esimese baklofeenpumba ostu ja operatsiooni eest 

tasus Tallinna Lastehaigla Toetusfond koos Eesti Nukukunsti Maja ja Sakala Eragümnaasiumiga. Praegu Haigekassa baklofeenpumba 

soetamise ja paigaldamise eest ei maksa: ravimeetod on kulukas, mis on ka peamine põhjus, miks seda Eestis seni kasutatud pole. Seade 

maksab 10 000 eurot, lisakulud tekivad ka pumba ravimiga taastäitmisel. 

Juba neljandat aastat järjest korraldasid Sakala Eragümnaasiumi lapsed ja lapsevanemad jõulukontserdi ja -laada, mille tulemusena Fondile 

annetatud raha kasutasime  ülal mainitud eesmärgil. 

2011.a sai alguse koostöö Park Inn by Radisson Central Tallinn hotelliga, mille esindajad külastasid lastehaiglas ravil olevaid lapsi iga paari kuu 

tagant, et siis koos midagi huvitavat teha. Esimesele kohtumisele tuli lastega kohtuma meistrimees, kes valmistas õhupalli -loomi jm esemeid. 

Ka kõik soovijad said oma oskusi proovida ning lisaks jäi igale lapsele mälestuseks õhupallist valmistatud lemmikese. Kahjuks, seoses 

juhtkonna vahetusega, piirdusid visiidid haiglasse ainult 3 külaskäiguga. 

Suvel toimunud rahvusvahelise triatloni võistluste TRISTAR111 Estonia jooksul Lance Amstrongi käepaelte ja oksjoni müügituluga  toetasid 

korraldajad juba neljandat aastat lastehaiglas ravil olevaid vähihaigeid lapsi kallite ravimite muretsemisel. 

Juba mitmendat aastat toetab 3M Eesti OÜ jõuluajal lastehaigla toetusfondi. 2012.aasta toetust kasutasime kokkuleppel firmaga 

radioloogiaaparatuuri muretsemiseks. 

2012.a. oli mitmeid sünnipäeva annetusi. Nii kogus toetust kallite ravimite ostuks oma sünnipäeval Medisoft AS. Vajaliku insuliinipumba ostuks 

palus oma sünnipäeva külalistel teha annetuse Anni Kreem. 

Tänavu tuletasime meie  toetajatele „Sõprade ringist“  taas meelde võimalust saada tulude deklareerimisel annetustelt tulumaks tagasi ning 

pakkusime ülekande lihtsustamiseks sõlmida püsikorraldusleping. 2007.a. oli 51 püsiannetajat ja 2008.a 60 ja   2012.a.  arv suurenes. 

Olgu siinjuures lisatud, et Maksuametile saadetud INF4 nimekirjas, mis sisaldas andmeid annetajate kohta tulumaksusoodustuseks, oli 422 

eraisikut  ja 67 firmat ning organisatsiooni. 

Kindlasti on tänavu annetajate arvu ja annetuste suurust mõjutanud üldised majandutulemused riigis. Nagu ka möödunud aastal on suurimad 

eraisikute annetused tulnud väliseestlastelt ja organisatsioonidelt, kuid ettevõtete osas on taas suuremalt panustanud  Eesti oma ettevõtted- 

SelverAS ja Kanal2. 

2009.a. uuendasime ja tegime põhjalikud muudatused Toetusfondi internetikodulehel- www.toetusfond.ee Tunduvalt kergemaks on muudetud 

toetuste ülekandmine ning info uuendamine. Uue kodulehe emotsionaalsus ja mobiilsus on palju kaasa aidanud ka annetuste laekumisele. 

Lisandunud on annetamise võimalus  Danskepanga kaudu. Valminud on ka inglise keelne kodulehe versioon. Kindlasti vajab 3 aastat tagasi 

valminud koduleht 2013 .a. tehnilist uuendamist. 

Hädavajalikuks on osutunud tasuline nõuandetelefon „Lastearst kuuleb”. 2007.a. lõpust vormistati telefon ümber SA Tallinna Lastehaigla 

Toetusfondi nimele. Peale telefoni- ja lastearstide palgakulude mahaarvamist on nõuansetelefoniliin 7’249 eurot plussis. 2012.aastal minutihinda 

-1€- ei muudetud. Probleemiks teenistuse juures on valvaearstide kõrge vanus, arstide koolitus ja ka tõstmist  ootav töötasu. 2012 aastal toimus 

2 koolitust (ka lastearstide seeniorklubis toimuvad aeg-ajalt huvitavad loengud).Töötasu küll ei tõusnud, kuid seda kompenseeris ühekordne 

preemia. 

Eriti edukalt kulges 2012.a. Selveri toetuskampaania „Koos on kergem”, mille käigus toetati lastehaiglaid ja haiglate lasteosakondi  iga sooritatud 

ostu pealt,  ja ka Kalevi shokolaadi, Sensodyne hamabapasta ning Tetley toodete ostult tehtud annetustega. Toetus Tallinna Lastehaiglale 

reanimobiili ostuks kogunes Tallinnas asuvatest Selveri kauplustest, maakondades asuvatest Selveri kauplustest aga koguti toetust kohalike 

haiglate lasteosakondadele. Toetuse üleandmisel lastehaiglas külastas lapsi traditsiooniliselt Selveri Tibu, kes tõi kingituseks kaasa õhupalle ja 

kommi. Vastavalt A-Selveri juhtkonna lubadustele jätkub projekt ka 2013.a. 

20 aastat on kõik Tallinna Lastehaigla reanimobiilid sõitnud Neste kingitud kütusega – ja seda alates aastast 1992, kui haiglale kingiti esimene 

reanimobiil. 

Taas tõusvas joones on jätkunud koostöö kontoritarvete müügiga tegeleva firmaga BDP Eesti OÜ-ga, kus toetus koguneb Penteli firma toodete 

müügist. Vaatamata mõningasele müüginumbrite langemisele 2009a. tõusis tänavune toetus taas.  Projekt jäkub 2013.a. 

Jõulukaartide müügist laekunud toetus  on kogunenud Saargraafika OÜ, OÜ Karto Eesti, ja 2011.a. lisandunud Vivesti OÜ  ja Tombak OÜ ning 

TF poolt trükitud haiglas viibinud laste joonistustega kaartidelt. 

Koostöö Logotrade OÜ-ga jätkus edukalt. Ka 2012.a. kinkis firma Tallinna Lastehaigla Toetusfondile fondi logoga tooteid, mida oleme saanud

http://www.toetusfond.ee/
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kinkida oma toetajatele. Firma juht Anti Saluneem aitab juba mitmendat aastat Toetusfondil täiendada  Facebook’i lehekülge. 

2012.aastal lisandus Tallinna Lastehaigla Toetusfondi toetajate hulka mitmeid uusi sõpru/toetajaid uute ja huvitavate projektidega. 

19.jaanuaril  anti Tallinna Lastehaigla Toetusfondile üle Eesti Kunstiakadeemia tekstiilidisaini osakonna üliõpilaste väljatöötatud õppe- ja 

teraapiavahendid liitpuudega lastele. Lastehaigla Toetusfond on panustanud projekti tasudes teraapiavahenditele kulunud materjalide 

maksumuse. Eesti Kunstiakadeemias toimunud kursuse "Interaktiivne õppevahend" eesmärgiks oli välja arendada õppetööd toetavaid meeli 

stimuleerivaid õppe- ja teraapiavahendeid liitpuudega lastele, kasutades uudseid tekstiilimaterjale ja lahendusi. Ideede arendamisel tugineti 

teoreetilistele teadmistele, uuringule ja õppetöö käigus tehtud vaatlustele. Õppevahendeid luues on arvestatud, et kognitiivsete oskuste 

arendamine on tihedas seoses motoorika, sotsiaalsete, igapäevaoskuste ja kommunikatiivsete oskuste arendamisega. Kursuse tulemusena 

valmis seitse uudset õppe- ja teraapiavahendit, mis moodustavad ühtse komplekti. Seda  on võimalik kasutada nii ühes ruumis, kui ka eraldi 

teraapia ruumides. Õppevahendite sihtgrupp ei piirdu üksnes intellekti- ja  liitpuudega lastega, neid saavad kasutada ka tavapärase arenguga 

lapsed. 

Kaunis Muusika MTÜ toetas Tallinna Lastehaigla Toetusfondi. Kaunis Muusika MTÜ korraldas näitlejate Guido Kanguri ja Pille Lukini 

eestvedamisel suvekontserte Eestimaa looduskaunistes paikades –  Sõru Jazz Hiiumaal, Tuletorni Kontsert Ida-Virumaal, rändkontsert Öö valge 

on õnn ja kontserdid Kõltsu mõisas – mille igalt piletiostult annetati üks euro Tallinna Lastehaigla Toetusfondile. 

2012.a. suvel – 30.07- 8.08 - toimus Toetusfondi eestvedamisel esmakordselt laste terviselaager, mis aitas kaalu langetada ja õpetas tervislikku 

toitumist. Coca Cola jõulukampaania ajal  kogus firma  raha programmi jaoks, mis tegeleb lastega, kellele väheaktiivne elustiil ja ebapiisav 

liikumine on põhjustanud terviseprobleeme. Kokku osales suvises tasuta lastelaagris 19 ülekaalulist riskigruppi kuuluvat last, vanuses 7-17 

aastat.  Lisaks tervislikule toitumisele pakuti osalejatele erinevaid liikumis-ja sportimisvõimalusi. Üheskoos käidi jalgrattamatkadel, ratsutamas, 

ujumas, matkati Kihnus ja õpiti selgeks ka line- tants. Aktiivsete päevade ja tervisliku menüüga alanes kõigi laste kehakaal ja üheskoos kaotati 

kokku 57,8 kilogrammi. 

Laagris osalenud laste ja nende vanemate tagasiside oli väga positiivne. Laste arvates tõstis see nende tuju ja andis innustust rohkem kehaliste 

tegevustega tegelemiseks. Suuremad lapsed kinnitasid, et nad õppisid nägema tervisliku toitumise ja liikumise vajalikkust ning nende 

enesetunne ja enesehinnang paranesid oluliselt. 

Eesti üks konkurentsivõimelisem turismiettevõtja GoAdventure annetas Tallinna Lastehaigla Toetusfondile ühe euro igalt septembris ostetud 

turismireisilt. Kogutud toetuse eest lahendasime kolme insuliinipumpa vajava lapse mure. 

Kaubamaja ja Uuskasutuskeskus kutsusid üles heategudele ja aitasid koguda mänguasju ja lasteraamatuid lastehaiglatele. Ka Tallinna 

Lastehaigla kasvatajad said valida mängutubadesse sobilikke mänguasju. 

2012.a toimus 2 korda  Kalevi Spordihallis rahvusvaheline heategevuslik minijalgpalliturniir saadikutele ja diplomaatidele, mille korraldas 

Sportpromotion. Kahjuks jäi esimesel korral pealtvaatajate osavõtt napiks. Teisel korral oli ürituse reklaam laialdasem ja see tõi kohal ka 

suuremal hulgal pealtvaatajaid. Piletituluga toetati Toetusfondi. 

Läti Suursaadiku abikaasa Inara Eihenbauma eestvedamisel külastas lastehaiglat Tallinnas resideeruv diplomaatiline korpus ja pr. Evelin Ilves. 

Nii esinduslikku diplomaatide külaskäiku pole meil varem olnud. Külalised said teada ka Toetusfondi ajaloost ning meie töödest- tegemistest. 

Loodame väga, et info fondist toob tagasisidet ka erinevate saatkondadega koostöö näol. Jõuluajal  külastasid meie lapsi ja esinesid neile toreda 

kontserdiga Rahvusvahelise Kooli kelladeansambli õpilased; maitsvad shokolaadid tõi kingituseks Austria Suursaadik. 

Mama`s Pride Tattoo stuudio jõulukaart ja kalender olid illustreeritud tänavuseks jõulupühaks Liisa Kase poolt just heategevusliku projekti jaoks 

ja prinditud kõrgekvaliteedilisele paberile. Toetus kogunes taas insuliinipumba ostuks. 

Seoses Toetusfondi 20. Sünnipäevaga valmis esmakordselt raamat fondist. Tallinna Lastehaigla Toetusfond on võtnud oma 20 tegutsemisaastat 

kokku raamatus „Heategu tulevikku", kus mitmed avaliku elu tegelased, lapsevanemad, arstid ja fondiga ajalooliselt seotud inimesed räägivad 

oma kogemustest seoses heategevusega Eestis - sõna saavad Evelin Ilves, Hanno Pevkur, Adik Levin, Margus Saar, Tauno Kangro jpt. 

Raamatut illustreerivad läbi aastate kogunenud fotod fondi värvikamatest hetkedest. 

2012.a. toimus ka  aktiivne ettevalmistus 17.jaanuaril 2013  KUMUs toimuvaks heategevuskonverentsiks „Heategu tulevikku“, millega Tallinna 

Lastehaigla Toetusfond tähistab oma 20ndat tegutsemisaastat – selle aja jooksul on fond kogunud kokku 3 miljonit eurot annetusi. Konverentsi 

avaettekande teeb tuntud lasteraamatute illustraator Ilon Wikland, heategevuse tulevikuväljavaadetest Eestis räägivad Evelin Ilves, Taavi 

Rõivas, Andrus Aljas, Janek Mäggi, Urmas Oru, Pille Lill, Lea Kõiv, Erkki Peegel, Rein Kilk ja Haldo Oravas. 

Lisaks rahalisele toetusele on haiglat toetatud paljude esemetega- Neste Eesti toetas taas haigla reanimobiiliteenistust  diislikütusega; TEA 

Kirjastus kinkis meie patsientidele meeleolukad raamatud. Jõulu ajal külastasid lapsi lisaks CocaCola jõulukaravanile veel paljud heategijad- 

päkapikud oragnisatsioonist „Naerata ometi“, ilusad kuused saatis Vabariigi President oma talu metsast. 

Toetajate abiga oleme aastaid korraldanud tänuõhtut Tallinna Raekojas – ruumid on tasuta võimaldanud Tallinna LV, peolaua on katnud OÜ 

Catering Service, AS LTT ja CocaCola HBC Eesti AS, lilled kinkinud Orhideepesa OÜ ja muusika eest hoolitses seekord  Laura Junson, Erko 

Niit, Kristjan Mazurtshak. 

Erilist tänu pälvib tegevusabi eest Powerhouse OÜ, kes on suureks abiks olnud kõigi TF ürituste organiseerimisel – ajaleht ja raamatu 

ettevalmistamisel, tänuõhtu ja  konverentsi organiseerimisel.   

Tallinna Lastehaigla Toetusfond on üks esimesi heategevust laialt propageerinud fonde Eesti ühiskonnas. Fondi töö tulemusena on Lastehaigla 

saanud 20 aasta jooksul üle 3 miljoni euro ulatuses annetusi. Lastehaigla toetusfond on hoolitsenud mitte ainult väikeste patsientide tervise eest, 

vaid olnud üheks eestvedajaks meie inimeste arusaamade ja hoiakute kujundamisel hoolivusest. 

2011.a. muutus tulumaksuseadus, mis kardinaalselt muutis protseduuri lastehaigale üle antavate kingituste osas. Pikk ja põhjalik konsultatsioon 

Maksuameti, Rahandus- ja Sotsiaalministeeriumi, audiitori, EMSL-i ja Ravimiametiga on selgitanud uut olukorda. Kahjuks ei ole fondil enam 

võimalik toetada lastehaigla töötajate koolitust; TF poolt ostetud haiglale vajalik aparatuur on nüüd fondi bilansis ja haigla saab seda kasutada 

tasuta kasutuse lepingu alusel; küll on muutunud kergemaks konkreetsete patsientide toetamise kord. Uus oluord on toonud Toetusfondile palju 

uusi kohustusi ja ülesandeid, nende hulgas ka hangete korraldamise ning lepingute sõlmimise nii tarnija kui ka lastehaiglaga.Võimalusel võiks 

uut olukorda annetamisel oma aruandes selgitada ka SA Tallinna Lastehaigla. Hetkel leiab sellest ainult ühe lause ja sellest võib jääda ekslik 

arusaam annetajatele. 

2007.a.aprillis sai TF patrooniks pr. Evelin Ilves. Patrooniks saamise momendist on Evelin Ilves aktiivselt osalenud fondi üritustel – toetajate 

külaskäikudel lastehaiglas, sponsorite tänuõhtul Tallinna Raekojas, kirjutanud sissejuhatavad sõnavõtud TF ajalehte ja raamatusse „Heategu
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tulevikku”. 

2012.a põhiprojektiks on annetuste kogumine röntgenaparatuuri ostuks, kuid samas on meie kodulehel „Soovide nimekirja“ all ära toodud ka

teised vajadused. 

Toetusfondi põhiväärtusteks loeme:

• Ausus ja laitmatu maine

• Aruandlus ja vastutustunne

• Tähelepanelikkus ja meeskonnatöö

• Põhjalikkus ja tasakaalukus

Tänan kõiki toetajaid ja Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liikmeid nii materiaalse kui moraalse abi eest TF ettevõtmistes ja loodan, et

2013.a.  jätkub koostöö uute projektide arendamisel ning heategevuslike ürituste organiseerimisel ja nendes osalemisel sama aktiivselt. Ning

need üksikud nõukogu liikmed, kes tänavu veidi tagasihoidlikumalt abiks  on olnud, näitavad üles kasvavat aktiivsust, seda eriti TF

20.sünnipäeva aastal.

Peetud on 7 protokollilist koosolekut.

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogusse kuuluvad:

Esimees:  Janek Mäggi

Liikmed: Merike Martinson, Adik Levin, Silva Tomingas, Tiit Kõuhkna, Jaagup Kreem, Raivo Laus, Erki Peegel, Pille Lukin- Kangro.

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu jätkab 9 liikmelisena.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 586 027 477 373 2

Finantsinvesteeringud 179 646 161 188 3

Nõuded ja ettemaksed 39 903 11 584 4

Kokku käibevara 805 576 650 145  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 166 790 136 359 6

Kokku põhivara 166 790 136 359  

Kokku varad 972 366 786 504  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 5 526 4 294 7

Kokku lühiajalised kohustused 5 526 4 294  

Kokku kohustused 5 526 4 294  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 782 210 605 109  

Aruandeaasta tulem 184 630 177 101  

Kokku netovara 966 840 782 210  

Kokku kohustused ja netovara 972 366 786 504  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 324 997 297 628 9

Kokku tulud 324 997 297 628  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -53 665 -55 648 10

Mitmesugused tegevuskulud -24 914 -19 784 11

Tööjõukulud -46 479 -34 939 12

Põhivara kulum ja väärtuse langus -37 966 -7 130 6

Kokku kulud -163 024 -117 501  

Põhitegevuse tulem 161 973 180 127  

Finantstulud ja -kulud 22 657 -3 026 13

Aruandeaasta tulem 184 630 177 101  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Laekunud annetused ja toetused 295 773 432 402  

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -53 669 -142 920  

Väljamaksed töötajatele -45 780 -34 851  

Laekunud intressid 4 198 3 545  

Muud rahavood põhitegevusest -23 708 -18 888  

Kokku rahavood põhitegevusest 176 814 239 288  

 

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -68 160 -143 080  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -68 160 -143 080  

 

Kokku rahavood 108 654 96 208  

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 477 373 381 165 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 108 654 96 208  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 586 027 477 373 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2010 605 109 605 109

Aruandeaasta tulem 177 101 177 101

31.12.2011 782 210 782 210

Aruandeaasta tulem 184 630 184 630

31.12.2012 966 840 966 840
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond  on koostanud 2012.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le  17 Eesti

hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega

ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

2012.a.aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele

Alates 01.01.2013 on arvesse võetud muudatusi Eesti Heas Raamatupidamistavas (RTJ-des)

Raha

Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid

Lühiajalised investeeringud aktsiatesse, fondidesse ja jm väärtpaberitesse on bilansis kajastatud  õiglase väärtuse meetodil. Tallinna

LH Toetusfondi kõik aktsiad, fondide osakud jm väärtpaberid on noteeritud avalikel börsidel ja  Tallinna Börsil, seetõttu on need bilansis

hinnatud avalike börside ja Tallinna Börsi bilansipäeva  noteeringu alusel, ümberhinnatult aruandeperioodi viimase pangapäeva

EKP valuutakursiga.

Nõuded ja ettemaksed

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.

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on

vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest

on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

  

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole tegevusotsustele. Seotud

osapoolteks on

- tegev- ja kõrgem juhtkond, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte tegevusotsustele;

- või eelpool kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (s.o. pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu; näiteks elukaaslased ja

lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole, seotud isiku poolt tehtud annetus on kajastatud aruande Lisas15. 

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud  RTJ 14 lisas  toodud  skeemist. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude

vastavuse printsiibist lähtudes. 
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Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud  RTJ 14 lisas  toodud  skeemist. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude

vastavuse printsiibist lähtudes.

Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel

on järgitud tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt on kajastatatud tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate

kuludega. 

Alates 01.01.2013 hakatakse vahendeid sihtfinantseerimises kajastama soetusmaksumuse meetodil.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood kajastatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Sularaha kassas 1 804 159

Arvelduskontod 387 223 196 214

Swedbank 361 889 179 547

Nordea pank 1 175 1 020

SEB pank 21 235 15 612

Danske Bank 2 924 35

Tähtajalised hoiused 197 000 281 000

Deposiit 197 000 281 000

Kokku raha 586 027 477 373

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku Lisa nr

Fondiosakud Võlakirjad Muud

31.12.2010 151 208 0 16 552 167 760  

Kasum (kahjum) müügist ja

ümberhindlusest
-6 572 0 0 -6 572 13

Muud 15 249 0 -15 249 0  

31.12.2011 159 885 0 1 303 161 188  

Kasum (kahjum) müügist ja

ümberhindlusest
18 458 0  18 458 13

Muud 545 0 -545 0  

31.12.2012 178 888 0 758 179 646  
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Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 4 969 4 969    

Ostjatelt laekumata arved 4 969 4 969    

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
2 694 2 694   5

Muud nõuded 32 240 32 240    

Viitlaekumised 32 240 32 240    

Kokku nõuded ja ettemaksed 39 903 39 903    

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 5 134 5 134    

Ostjatelt laekumata arved 5 134 5 134    

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
2 263 2 263   5

Muud nõuded 4 187 4 187    

Viitlaekumised 4 187 4 187    

Kokku nõuded ja ettemaksed 11 584 11 584    

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks   0 34

Üksikisiku tulumaks  2 036 0 1 484

Sotsiaalmaks  1 217 0 710

Kohustuslik kogumispension  74 0 40

Töötuskindlustusmaksed  154 0 84

Ettemaksukonto jääk 2 694  2 263  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 2 694 3 481 2 263 2 352
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Lisa 6 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed
Muud masinad

ja seadmed

  

Ostud ja parendused 143 080 143 080 143 080

Amortisatsioonikulu -7 130 -7 130 -7 130

Muud muutused 409 409 409

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 143 489 143 489 143 489

Akumuleeritud kulum -7 130 -7 130 -7 130

Jääkmaksumus 136 359 136 359 136 359

  

Ostud ja parendused 68 397 68 397 68 397

Amortisatsioonikulu -37 966 -37 966 -37 966

  

31.12.2012  

Soetusmaksumus 211 886 211 886 211 886

Akumuleeritud kulum -45 096 -45 096 -45 096

Jääkmaksumus 166 790 166 790 166 790

Soetatud materiaalne põhivara on antud lepingu alusel Tallinna Lastehaiglale tasuta rendile.
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Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 2 035 2 035    

Maksuvõlad 3 481 3 481   5

Muud võlad 10 10    

Muud viitvõlad 10 10    

Kokku võlad ja

ettemaksed
5 526 5 526    

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 1 280 1 280    

Maksuvõlad 2 352 2 352   5

Muud võlad 662 662    

Muud viitvõlad 662 662    

Kokku võlad ja

ettemaksed
4 294 4 294    

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Brutomeetod

 31.12.2010 Saadud Tulu/

amortisatsioon

31.12.2011

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Šveitsi riigi toetus kõnniroboti ostuks 49 566 0 -49 566 0

T.Kõuhkna preemia 0 4 200 -4 200 0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 49 566 4 200 -53 766 0

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
49 566 4 200 -53 766 0

 

 31.12.2011 Saadud Tulu/

amortisatsioon

31.12.2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Tantsud Tähtedega toetus  76 755 -76 755 0

T.Kõuhkna preemia  5 000 -5 000  
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  81 755 -81 755 0

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused  81 755 -81 755 0
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Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2012 2011

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 243 242 243 862

Sihtotstarbelised annetused 81 755 53 766

Kokku annetused ja toetused 324 997 297 628

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2012 2011

Tallinna Lastehaiglale med.aparatuur, ravimid jne. 47 336 50 332

Tallinna Lastehaiglale jagatud toetused ja annetused,

T.Kõuhkna preemia
6 329 5 316

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
53 665 55 648

vt. lisaks informatsiooni Lisast 6 Lastehaiglale lepingu alusel tasuta rendile antud põhivara kohta.

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2012 2011

Ürituste ja reklaamiga seotud kulud 16 575 6 585

Fondi ülalpidamiskulud 6 072 13 199

Muud tegevuskulud 2 267 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 24 914 19 784

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2012 2011

Palgakulu 34 583 25 997

Sotsiaalmaksud 11 412 8 579

Töötuskindlustusmaksukulu 484 363

Kokku tööjõukulud 46 479 34 939

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 3

Palgakuludes 46 479 eurot on kajastatud ka fondi raamatu toimetamisega seoses makstud töötasude kulud 2 456 eurot, kodulehe

haldusega seoses makstud töötasude kulud 600 eurot ning Marksas toimunud terviselaagri töötajate palgakulud 4442 eurot.

Kokku 7 498 eurot.
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Lisa 13 Finantstulud ja -kulud
(eurodes)

 2012 2011

Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt 18 458 -6 572

Intressitulud 4 198 3 546

Intressitulu hoiustelt 4 198 3 546

Kokku finantstulud ja -kulud 22 656 -3 026

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2012 31.12.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv 9 9

Juhatuse ja nõukogu liikmetele liikmetasusid ei makstud.

2011.a. on saadud seotud osapoolelt annetusena 4200 eurot parimate haiglatöötajate premeerimiseks.

Samal eesmärgil on 2012.a. saadud seotud osapoolelt annetusena 5000 eurot.

Vt. Lisa 8

Lisa 15 Sündmused pärast bilansipäeva

2012. aasta lõpul on tehtud otsus radiograafiaseadme ostu kohta summas 102 000 eurot. Leping sõlmiti veebruaris 2013.
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