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SIHTASUTUS TALLINNA LASTEHAIGLA TOETUSFONDI 2015.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.
2015.a. oli Toetusfondis tööl kolm palgalist töötajat.
Alates 2011.a. 1.jaanuarist on TF sihtostarbeliselt tehtud kulutuste all soetatud aparatuuri andnud lepingu alusel
Tallinna Lastehaiglale tähtajatult tasuta kasutada. Siinjuures kajastub ka kuluaruandes Tallinna Lastehaigla
tasuta kasutuses oleva aparatuuri amortisatsioon. Oluliselt on suurenenud konktreetsetele lastele suunatud abinäit. ravimid, insuliinipumbad, mis varem liikusid abivajajani läbi lastehaigla, kuid nüüd jõuab abi otse abivajajani.
TF poolt haiglale ostetud vajalik aparatuur on fondi bilansis ja haigla saab seda kasutada tasuta kasutuse lepingu
alusel. Lihtsamaks on muutunud konkreetsete patsientide toetamise kord. Kõik see on toonud Toetusfondile palju
uusi kohustusi ja ülesandeid, nende hulgas ka hangete korraldamise ning lepingute sõlmimise nii tarnija kui ka
lastehaiglaga.
Alates 2015.a.võimaldab seaduandlus taas meditsiiniaparatuuri üle anda lastehaiglale ja nii ei pea Toetusfond
hoidma aparaate oma bilasis (küll jäävad TF bilanssi kuni amortisatsiooni 0-väärtuseni seal juba eksisteerivad
aparaadid ja TF poolt teostada hangete korraldamine).
Tallinna Lastehaigla Toetusfond on 23 tegutsemisaasta jooksul kogunud paljude heade inimeste ja ettevõtete
abiga kokku üle 3,8 miljoni euro. See raha on kulunud eelkõige haiglale kaasaegse aparatuuri, ravimite,
terviseedendusprojektide ja töötajate koolituste finantseerimiseks. Läbi aastate oleme pidanud tähtsaks
toetusfondi rolli heategevuse idee algataja ja levitajana meie ühiskonnas.
Tallinna Lastehaigla Toetusfondi eksisteerimise ja edukuse taga on eelkõige inimesed – sajad toetusfondi
sõbrad, kellest mitmed on fondi tegemistesse panustanud aastaid ja mõned isegi aastakümneid. TF igapäevatöö
sõltub koostööst Tallinna Lastehaigla iga töötajaga ja toetusfondi nõukoguga, kellega omavahelise mõistmise toel
on lahenenud raskemadki väljakutsed ja hiiglaslikemaid summasid nõudvad toetusprojektid. Ka tulevikus on fondi
peamiseks väljakutseks abi leidmine kallite aparaatide ostmiseks haiglale. TF poolt soovime rohkem panustada
laste üldisesse heaolusse lastehaiglas, võttes aluseks laste põhiõigused; aastaid on räägitud vanemate hotellist
haigla juures. Uueks väjakutseks on perinatoloogiakeskuse rajamine haigla juurde - esialgu küll 5-10 aasta
perspektiivis. Suureks unistuseks on aga suunata tulevikus osa raha teadustöösse – millessegi eriti innovaatilisse
ja eesrindlikku. Meie eeskujuks selles osas on Toronto lastehaigla juures olev fond, mis panustab teadusesse
väga suure osa oma tuludest.
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2015.a. põhiprojektiks oli annetuste kogumine kirurgiliste instrumentide väljavahetamiseks operatsioonisaalides.
Ühtekokku on operatsioonitoas 99 lõikuskomplekti, millest igaühte kuulub omakorda kümneid instrumente.
Esmajärjekorras ootavad uuendamist sagedamini kasutuses olevad kirurgilised komplektid songa- ja
fimoosilõikusteks, apendektoomia ning nn vastsündinute komplektid – amortiseerunud käärid, pintsetid ja
klemmid, aga ka mitmed spetsiifilised ortopeedias ja kõrva-nina-kurgu-kirurgias kasutatavad operatsiooniriistad.
Samas on teada, et ainult osade instrumentide välja vahetamisel jääb risk, et nt korrosioon levib vanadelt uutele.
Tallinna

Lastehaigla

eripäraks

on,

lisaks

multiprofiilsusele,

patsientuuri

erinev

suurus.

Kõige väiksemaid patsiendid kaaluvad alla kilo, suurimad ei erine täiskasvanutest mitte üks raas. Seega vajame
ka

oma

tööks

väga

erinevaid,

aga

ka

erinevas

suuruses

instrumente.

Mõnda neist ei kasutata võibolla üle paari korra aastas, kuid ilma nendeta ei saa me samuti hakkama. Kuid
hädavajalikke toetusi jätkus veel paljudele.
2015.a. andis Tallinna Lastehaigla Toetusfond lastehaiglale üle 42’252

eurot maksvad videobronhoskoobid

intensiivraviosakonda. Lisaks lastehaigla vajadusteks soetatud aparatuurile oleme igal aastal toetanud ka
individuaalselt lapsi, kes vajavad abi ravivahendite ostmisel. Nii toetasime taas diabeedihaigeid lapsi 10’000
euroga insuliinipumpade ja transmitterite ostul, terviselaagri organiseerimist ülekaalulistele lastele, arstide ja
õdede täiendkoolitust, väikese Timo reisi (koos emaga) Inglismaale luuüdi siirdamisele, reanimatsioonibrigaadi 2
lapse viimist Soome ravile, 8.a. poisi kõne arendamise ravi Belgias, tserebraalparalüüsi haigele poisile vajaliku
eritoidu Nutrini Energy Multifiber muretsemist, epilepsiahaiget last 4000 euroga ravimite ostul, uued mugavad
tugitoolid lastevanematele sai seekord intensiivraviosakond, EEG aparatuur vajas lisatarvikuna videokaamerat,
veloergomeetri muretsemisel vastvalminud VTK-le, inhalatsioonipumba sai fibroosihaige tüdruk, nõuandetelefoni
„Lastearst Kuuleb“ ülalpidamiseks kulus 19’800 eurot. Lastereanimobiili kütusetoetus Neste Eesti –lt oli 13’000
euro väärtuses.
Tallinna Lastehaigla Toetusfond on aidanud igal aastal tasuda kõigi vajalike ravimite eest, mis ei ole veel jõudnud
Haigekassa hinnakirja, aga mida meie arstid on pidanud efektiivseks raviks vajalikuks.
Kampaania ja projektide kajastamisel on meil jätkuvalt abiks olnud paljud meediaväljaanded- Sky Media, Raadio
Kadi, ERR raadiojaamad, Ühinenud Ajakirjad, Saarte Hääl, Meie Maa, SLÕhtuleht, Raplamaa Sõnumid,
Põhjarannik, Eesti Päevaleht, Äripäev, Eesti Ekspress, Delovõje Vedomosti, Referent, MK Estonia, Terviseleht,
Kroonika, Haabersti Postipoiss, Pirita Linnaosa leht, Kristiine Linnaosa leht, Mustamäe leht, ETV, TV3, Kanal2,
ETV+, PBK, REN tv, internetiportaalid delfi.ee, everyday.com, neti.ee, hot.ee, auto24.ee, kv.ee, kv.rus, hydra.ee,
city24.ee.
Lisaks on meedia vahendusel ilmunud arvukalt heategevustemaatikat, 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 2015. aastal Toronto eestlaste lehes „Eesti Elu”.
Toetusfondi esindajana olen osalenud mitmel huvitaval konverentsil, mille korraldasid Tervise Arengu Instituut,
SOS Lasteküla ja SA Kingitud Elu.
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Toetusfondi ürituste ja heategevuslike kampaaniate kujundusliku poole pealt ja heade ideede ning
ettepanekutega on pikki aastaid abistanud TBWA Eesti. 2015.a.meediakampaania toimus 2 x aastas- juunis ja
dets.-jaanuaris. Kampaania reklaam oli laidaldane ja hästi märgatav, millest andis tunnitust ka laekunud
annetuste summa.
2011.a. valmistas TBWA ette ja disainis täiesti omalaadse heategevusliku projekti „URMELID“. Urmelite maailm
on aluseks uuele, lõbusale ja soojale kommunikatsiooniplatvormile Tallinna Lastehaigla Toetusfondi annetuste
hulga kasvatamiseks. Abistamine on kodeeritud juba urmelite sünniloosse –igast heateost sünnib üks urmel.
Lõppeesmärgiks on arendada urmelitest uued bränditud heategevuslikud tegelaskujud, kes seostuvad alati
Tallinna Lastehaigla Toetusfondiga. Kommunikatsiooniplatvormi üheks väljundiks on Tallinna Lastehaigla seinte
kaunistamine urmelite ja nende elukeskkonnaga. 2015.a. jätkus uute vahvate urmelite tulek lastehaiglasse.
Urmelid olid kesksel kohal ka 2015.a TF meedikampaanias.
Toetuse kogumiseks avas tasuta annetustelefonid Eesti Telekom AS ja neile võimaldasid ristkasutuse AS EMT,
Elisa Mobiilsideteenused Eesti AS ja TELE2 Eesti AS ja Starman AS.
Eesti Telekom AS on Toetusfondile võimaldanud tasuta annetustelefonideks juba üle kümne aasta ühed ja
samad telefoninumbrid - 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.
2015.a. oli Tallinna Lastehaigla Toetusfondi sissetulek 269’624 eurot. Lisaks võib tasuta meediareklaami
hinnata ca 100’000 eurole. Suurimateks annetusteks olid AS Selver poolt korraldatud kampaania „Koos on
kergem“ ja eraisiku Tatjana Blümenfeldi toetus.
Samal perioodil on Toetusfond Tallinna Lastehaigla patsientide heaks teinud sihtkulusid kokku 146’365 euro
väärtuses. Lisaks

on Toetusfondi bilansis olevate meditsiiniaparaatide amortisatsioonikulu 135’954. Kahjuks ei

ole Toetusfond saanud korraldada hanget

kirurgiliste instrumentide väljavahetamiseks operatsioonisaalides,

kuna lastehaigla juhtkond ei ole teinud otsust protseduuri kohta.
2015.a. jätkusid traditsioonilised toetused

Eesti Abistamiskomiteedelt USA-s ja Kanadas, Montreali Eesti

Penionäride Klubilt ning annetused Tallinna Lastehaigla Toetusfondile eraisikutelt läbi EERO Kanadast. 2015.a.
kevadel tähistas EERO oma 25.sünnipäeva. Toetusfondi poolt näidati pidupäeval ka videofilmi Kanada eestlaste
abist Eesti suurimale lastehaiglale. EERO poolt aga kanti sünnipäeval üle Toetusfondile osa Alma Kruuse
pärandusest ja EAK Kanadas toetus.
Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Tiit Kõuhkna toetas juba kaheteistkümnendat korda lastehaigla
parima arsti, nooarsti, õe ja seitsmendat aastat ka noorõe premeerimist. Annetaja preemiafondi suurus on 6500
eurot, millele fond lisas tulumaksusumma.
Ka 2015.a. kirjutasime jätkuvalt taotluse ETV-le „Jõulutunneli” raames kogutava toetuse sihtotstarbeliseks
kasutuseks – Tallinna Lastehaigla Toetusfondi poolt läbi viidava projekti „Personaalne lähenemine laste
ülekaalulisuse käsitluses“. Kuigi meie projekt peeti väga vajalikuks, siis toetust see siiski ei leidnud.
Koostöös Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ja Eesti Nukukunsti Majaga valmis 2010.a. projekt “Südamega
nukud”, mille algatajaks on Moskva Nukukunsti Maja omanik Svetlana Pchelnikova. 2015.a. aastal jätkuva
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koostöö raames toimusid mais ja detsembris rahvusvaheline nukunäitus Tallinna Lauluväljakul. Mõlema näituse
piletituluga toetati Tallinna Lastehaigla Toetusfondi.
Seitse aastat on Sakala Eragümnaasiumi lapsed korraldanud jõulukontserdi ja -laada, Fondile annetatud raha
kasutasime ravimi ostmiseks epilepsiahaigele lapsele.
2015.a.tehti Tallinna Lastehaigla Toetusfondile mitmeid sünnipäevaannetusi. Powerhouse OÜ palus sünnipäeva
külalistel toetada Tallinna Lastehaigla Toetusfondi 2015.a.projekte. Rootsis elanud väliseesti majandustegelane
ja poliitik Peeter Luksep palus ka sünnipäevakingituste asemel toetada Toetusfondi. Kahjuks viis raske haigus
peagi Peeter Luksepa meie hulgast. Tema perekond, sõbrad-tuttavad tegid lillede asemel annetuse Toetusfondi.
Tänavu tuletasime meie
annetustelt

tulumaks

toetajatele „Sõprade ringist“

tagasi

ning

pakkusime

taas meelde võimalust saada tulude deklareerimisel

ülekande

lihtsustamiseks

sõlmida

püsikorraldusleping.

2015.a.oli Toetusfondil 608 püsiannetajat.
Olgu siinjuures lisatud, et Maksuametile saadetud INF4 nimekirjas, mis sisaldas andmeid annetajate kohta
tulumaksusoodustuseks, oli 708 eraisikut ja 67 firmat ning organisatsiooni.
Hädavajalikuks on osutunud tasuline nõuandetelefon „Lastearst kuuleb”. 2015.aastal minutihinda -1€- ei
muudetud (on püsinud muutumatuna euro-aja algusest). Probleemiks teenistuse juures on valvaearstide kõrge
vanus, arstide koolitus.Töötasu ei tõusnud, kuid seda kompenseeris osaliselt jõulupreemia.
Eriti edukalt kulges 2015.a. Selveri toetuskampaania „Koos on kergem”, mille käigus toetati lastehaiglaid ja
haiglate lasteosakondi iga sooritatud ostu pealt, ja ka Kalevi shokolaadi, Sensodyne hamabapasta ning Vittel ja
Tere toodete ostult tehtud annetustega. Toetus Tallinna Lastehaiglale uue kaasaegse CPAP aparatuuri ostuks
kogunes Tallinnas asuvatest Selveri kauplustest, maakondades asuvatest Selveri kauplustest aga koguti toetust
kohalike haiglate lasteosakondadele. Toetuse üleandmisel lastehaiglas Selveri Tibu kahjuks seekord lapsi
külastada ei saanud, sest lastehaiglas oli karantiin. Vastavalt AS Selveri juhtkonna lubadustele jätkub projekt
2016.a.
2015.a.juunis toimus Remnikul Toetusfondi eestvedamisel 10 päevane terviselaager ülekaalulistele lastele, mis
aitas lastel kaalu langetada ja õpetas tervislikku toitumist. Kokku osales seekord lastelaagris 20 ülekaalulist
riskigruppi kuuluvat last vanuses 10-17 aastat. Lisaks tervislikule toitumisele pakuti osalejatele erinevaid liikumisja sportimisvõimalusi. Laagri jooksul viidi läbi 4 jalgrattamatka pikkusega 12-40km. Lisaks 3 jalgsimatka Kauksi
RMK matkajuhtide juhendamisel. Viisime läbi laste kehaliste võimete testimise laagri esimesel ja eelviimasel
päeval. Laagri jooksul mängisime erinevaid pallimänge (rahvastepall, jalgpall, „pioneer“, korvpall), ujusime,
matkasime rannas.
Lapsed lubasid jätkata sammude lugemist ja kaalu jälgimist, ning andmete registreerimisest arvitikeskkonnas.
Laste ja lapsevanemate tagasiside toimunud laagri oli väga positiivne. Laste arvates tõstis see nende tuju ja
andis julgustust ning innustust rohkem kehaliste tegevustega tegelemiseks. Suuremad lapsed kinnitasid, et nad
õppisid nägema tervisliku toitumise ja liikumise vajalikkust; koos kehakaalu langemisega paranes nende
enesehinnang ja enesetunne.
Laste keskmine sammude arv päevas oli 17354 sammu. 10 päeva jooksul langes kõigil lastel kehakaal
keskmiselt 4kg lapse kohta. Laagris oli kaalulangus kokku 88 kg.
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2015.a. jätkus ka 2014 KÜSK-i Shveisti Vabaühenduste fondist alanud projekti jätkuprojekt (Personaalne
lähenemine laste ülekaalulisuse käsitluses). Projektis osaleb 20 kooliealist ülekaalulist last ja nende vanemat rühm moodustati Tallinnast ja Harjumaa piirkondade OV-st. Projekti lülitumine toimus suunamisel arsti poolt,
suvelaagris osalenud lapse ja pere huvi korral. Eelnes põhjalik vestlus ja lapse ning vanema hindamine,
selgitamaks nende valmisoleku staadiumi ja kindlust eluviisi muutuste suhtes. Projekti võeti ainult neid lapsevanema paare, kus mõlemad näitasid üles valmisolekut 12-kuuliseks tegutsemiseks.
Põhimõtteliselt toimib projekt samadel alustel kui 2014 alanud projekt (vt. 2014.a. tegevusaruanne).
Eluviisi ja harjumuste muutmine ei ole kerge ülesanne, vaatamata ilmsest vajadusest oma lapse tervise nimel
midagi ette võtta. Meeskonnas töötavad spetsialistid saavad kasutada meetodit, kus ettekirjutuste asemel
püütakse esile tuua isiklikke põhjusi, soove, vajadusi ja vastuolusid muutusteks. Võetakse arvesse vanemate
arvamusi ja anda nõuandeid koduseks tegutsemiseks.
Projekti tulemusel individuaalsete tervisenäitajate muutuste hindamine võimaldab objektiivsete näitajate alusel
näidata projekti vahetuid tulemusi ja prognoosida lähituleviku olukorda. Pikaaegsete tulemuste säilitamiseks on
võimalik lapsel ja vanemal jätkata saavutatud positiivse eluviisiga iseseisvalt või leida võimalus siirduda
organiseeritud (spordi)ringidesse vm liikumisega seotud huviringidesse piirkonnas või TLH TF poolt algatatud
jätkuteenuse kasutamiseks.
Märtsis 2015 toimus Toetusfondi eestvedamisel ja KÜSK Shveitsi Vabaühenduste Fondi toel ümarlaudülekaalulisuse ohjeldamise teemadel (projekti meeskond, kaasatud asutuste (KOV), tervishoiu, tervishoiupoliitika
arendajad ja meedia esindajad). Teemad: ülevaade probleemist ülekaalulisusega (sagedus, lühi-ja pikaaegne
mõju tervisele, elukvaliteedile), hea praktika kogemused preventsioonist erinevates riikides; KOV roll ja
vanemate võimalused laste toetamisel kaalukontrollil, projekti senised kogemused. Avalikkuse huvi laste
ülekaalulisuse vastu on suurenemas ja meediakajastused sagenemas (ka TF projekt on kajastust leidnud Eesti
Ekspressis – Naistelehes – Pere ja Kodus – Meditsiini Uudistes), enamasti piirdudes üldiste soovitustega
tervislikumalt süüa ja rohkem liikuda, mis nõuab KOV esindajate ja vanemate juhtivat rolli laste eluviisi muutuste
loomisel ja toetamisel. Välismaal ja ka Eestis on kirjeldatud vanemate vähest teadlikkust varakult märgata ja abi
otsida laste algava ülekaalulisuse arenemisel, samuti probleemi ulatusest avalikus sektoris. Puuduvad kindlad
ideed ja arusaamine tervislikust toiduvalikust ja lapsele personaalselt sobivast liikumis-aktiivsusest.
Projekti meeskond osales Oslos toimuval konverentsil „Person oriented health promotion in a rapidly changing
world“. Projektimeeskonna poolne TF projekti tutvustamine läbi posterettekande. Konverents koondab endas
Euroopa, USA, Kanada ja Austraalia spetsialiste, kes esitavad teoreetilisi ülevaateid.
Tervis Edendavate Haiglate rahvusvahelisel konverentsil (10-12.06.2015)
trükitud abstrakt ja esitatud
posterettekanne (osalejaid > 700) ning hilisema avaldamisega võrgustiku Internetilehel (www.hph.org- inglise
keeles). Spetsialistid kogu maailmast esitasid harivaid kokkuvõtteid terviseedenduse uurimistulemustest.
Temaatilised sessioonid ja posterettekanded võimaldasid individuaalse kohtumise edukamate maade
spetsialistidega, et saada teada uut ja võrrleda neid oma kogemustega.
2015.a.emadepäeval ilmus juba traditsiooniline TF ajaleht „Heategu tulevikku“. Avasõnad ütles TF patroon Evelin
Ilves; järgnesid 2015 a. teostataud projektide ja EERO tutvustus; oma võitlusest ülekaaluga jutustasid ema ja
tütar; oma lugusid abist lastehaiglale rääkisid AS Selver, Eesti Nukukunsti Maja, Wendre, Itella Smartpost ja Jüri
ning Kerttu Mõis. Viimasel leheküljel oli tradistiooniliselt „Lastehaigla päev piltides“ ning tutuvustus võimalustest
lastehaigla toetuseks.
Jätkus koostöö kontoritarvete müügiga tegeleva firmaga BDP Eesti OÜ-ga, kus toetus koguneb Penteli firma
toodete müügist. Projekt jäkub 2016.a.
1.juunil, lastekaitsepäeval, tutuvustasid Tallinna Loomaaias noored vabatahtlikud Sander Saarmi eestvedamisel
Tallinna Lastehaigla Toetusfondi tegemisi ja kogusid annetusi lastehaigla jaoks.
Jõulukaartide müügist laekunud toetus on kogunenud Saargraafika OÜ, Karto Eesti OÜ, Vivesti OÜ ja Tombak
OÜ. Lisaks TF poolt trükitud kaardid haiglas viibinud laste joonistustega ning ka urmelitega kaartidelt.
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Koostöö Logotrade OÜ-ga jätkub - 2015.a. kinkis firma Tallinna Lastehaigla Toetusfondile fondi logoga tooteid,
mida oleme saanud kinkida oma toetajatele ja jõuluajal lastehaiglas viibivatele lastele. Firma juht Anti Saluneem
aitab juba mitmendat aastat Toetusfondil täiendada Facebook’i lehekülge.
2015.aastal lisandus Tallinna Lastehaigla Toetusfondi toetajate hulka mitmeid uusi sõpru/toetajaid uute ja
huvitavate projektidega.
Tore, et meie koolinoored ja õpetajad on leidnud tee heategevuse juurde. Lisaks Sakala Eragümnaasiumile, tulid
lastehaigla väikestele patsientidele 2015a. appi ka Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts,

Pirita

Majandusgümnaasiumi abituriendid, Jüri Gümnaasiumi õpetajad ja õpilased, Tallinna Tehnikagümnaasiumi
õpilasesindus ja huvijuht, Tapa Gümnaasiumi G1 õpilased ja juba mitmendat aastat Tallinna Õismäe Vene
Lütseumi koolipere.
Detsembris sai alguse TF kampaania uute püsiannetajatega koostööks. Seda projekti viime läbi koos OÜ
Visteroy’ga. Viimsi uues Kaubanduskeskuses startinud kampaania jooksul liitus TF püsiannetajatega, Sõprade
Ringiga, 48 inimest, kes kõik teevad jõukohase annetuse igakuiselt. Paljudel on hea meel, et selline võimalus
neile nö kätte toodi. Kuigi paljud on toetuse tegemisest ise mõelnud, jääb ikka puudu see viimane samm. Nüüd
sai see tehtud! Kampaaniaks valmisid ka TF flaierid, mis tutvustavad Toetusfondi ja võimalusi toetuseks.
Teist korda korraldasime heategevuslaata

lastehaiglas, kaasates kõiki töötajaid müüma ja ostma. Kuigi

omavalmistatud hoidiseid ja käsitööd oleks võinud veelgi rohkem olla.

Kogunenud tulu läks kirurgiliste

instrumentide väljavahetamiseks operatsioonisaalides.
Tallinna Lastehaigla Toetusfond on heategevuslike toetusprojektidega esindatud annetuskekkonnas:

-

Ma

armastan aidata – Swedbanki annetuskeskkonnast välja kasvanud laiaulatuslik annetuskekskkond, milles
osalevad

kõik

Eestis

tegutsevad

suuremad

pangad.

(https://www.armastanaidata.ee/annetan/tervis-ja-

toimetulek/tallinna-lastehaigla-toetusfond-toeta-ulekaaluliste-laste-terviseprogrammi)
Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja osales septembris 2015 EPHA konverentsil Brüsselis, kus Toetusfond
võeti EPHA liikmeks. EPHA on juba üle 20 aasta olnud tervishoiuga seotud probleemide eestkõnelejaks.EPHA-l
on üle 100 liikmesorganisatsiooni – tervishoiu probleemidega tegelevad MTÜ-d, erinevate haiguste patsientide
esindusorganisatsioonid, tervishoiu professionaalid, kes kõik töötavad koos selle nimel, et täiustada/parandada
tervist ja et tervishoid Euroopas saaks suuremat tähelepanu. TF on esinduses 2 häält, millega saame kaasa
rääkida kõikides valulistes küsimustes. Kindlasti annab EPHA liikmeks olemine ka TF töödele/tegemistele ka
rahvusvahelise mõõtme.
Lisaks rahalisele toetusele on haiglat toetatud paljude esemetega- Neste Eesti toetab jätkuvalt haigla
reanimobiiliteenistust diislikütusega; TEA Kirjastus kinkis meie patsientidele meeleolukad raamatud, jõulu ajal
külastasid lapsi paljud heategijad, kes kinkisid erinevaid mänguasju, maiustusi ja joonistusvahendeid.
TF tänuõhtu toetajatele toimus üle pika aja lastehaiglas, peolaua olid katnud Catering Service OÜ ja CocaCola
HBC Eesti AS. Imelise kontserdi toetajatele, töötajatele ja patsientidele andsid USA-st saabunud Yale Ülikooli
laulupoisid, Yale Alley Cats. Osakondade esindajad tutvustasid toetajatele eelmisel aastal muretsetud aparatuuri.
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Erilist tänu pälvib tegevusabi eest Powerhouse OÜ, kes on suureks abiks olnud kõigi TF ürituste
organiseerimisel.
Tallinna Lastehaigla Toetusfond on üks esimesi heategevust laialt propageerinud fonde Eesti ühiskonnas. Fondi
töö tulemusena on Lastehaigla saanud 23 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.
Alates 2007.a. on TF patroon pr. Evelin Ilves. Ka 2015.a. on Evelin Ilves aktiivselt osalenud fondi üritustel –
toetajate külaskäikudel lastehaiglas, sponsorite tänuõhtul Tallinna Lastehaiglas, Toetusfondi nõukogu
koosolekutel.
Toetusfondi põhiväärtusteks on:






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 2016.a. jätkub koostöö uute projektide arendamisel ning heategevuslike ürituste
organiseerimisel ja nendes osalemisel sama aktiivselt.
Peetud on 5 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- Kangur.
SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu jätkab 9 liikmelisena.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Lisa nr

Raha

731 624

696 929

2

Finantsinvesteeringud

288 051

280 368

3

Nõuded ja ettemaksed

14 212

12 746

4

1 033 887

990 043

328 744

464 698

Varad
Käibevara

Kokku käibevara
Põhivara
Materiaalne põhivara
Kokku põhivara
Kokku varad

5

328 744

464 698

1 362 631

1 454 741

5 072

1 487

6

0

7 869

7

5 072

9 356

5 072

9 356

1 445 385

1 433 036

-87 826

12 349

1 357 559

1 445 385

1 362 631

1 454 741

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustused
Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

Annetused ja toetused

269 624

258 128

8

Kokku tulud

269 624

258 128

-146 365

-90 199

9

Mitmesugused tegevuskulud

-26 036

-8 970

10

Tööjõukulud

-49 570

-52 392

11

Põhivara kulum ja väärtuse langus

-135 954

-101 997

5

Kokku kulud

-357 925

-253 558

-88 301

4 570

-2 689

4 144

3,12

3 164

3 635

13

-87 826

12 349

Tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Põhitegevuse tulem
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

233 165

244 559

-127 096

-90 589

-50 280

-52 392

2 232

3 635

11 453

17 216

-24 407

-8 677

45 067

113 752

0

-326 870

5

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel

-10 372

0

3

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-10 372

-326 870

34 695

-213 118

696 929

910 047

34 695

-213 118

731 624

696 929

Rahavood põhitegevusest
Laekunud annetused ja toetused
Väljamaksed annetusteks ja toetusteks
Väljamaksed töötajatele
Laekunud intressid
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2013
Aruandeaasta tulem
31.12.2014
Aruandeaasta tulem
31.12.2015

1 433 036

1 433 036

12 349

12 349

1 445 385

1 445 385

-87 826

-87 826

1 357 559

1 357 559
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond on koostanud 2015.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti
hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega
ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
2015.a.aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele

Raha
Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses ning kajastavad kassas, arveldusarvetel ning deposiidikontodel olevat raha.

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

Põhivara arvelevõtmise alampiir

1000 €

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

muud masinad ja seadmed

5

Tulud
Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Annetused ja toetused on kajastatud tuluna vastavalt RTJ12 nõuetele.
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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 kajastati kuni 31.12.2012 lähtudes RTJ12 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 hakati vahendeid sihtfinantseerimises kajastama soetusmaksumuse meetodil.
Rahavoogude aruandes on põhitegevuse, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood kajastatud otsesel meetodil.

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.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

2 593

736

Swedbank

35 815

234 837

SEB Pank

92 143

59 842

Nordea Pank

156 699

1 636

Danske Bank

9 359

4 873

15

5

Tähtajalised hoiused

435 000

395 000

Kokku raha

731 624

696 929

Sularaha kassas

LHV Pank

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

Kokku

Lisa
nr

Fondiosakud
31.12.2013

276 224

276 224

4 144

4 144

31.12.2014

280 368

280 368

Soetamine

10 372

10 372

Kasum (kahjum)
müügist ja
ümberhindlusest

-2 689

-2 689

288 051

288 051

Kasum (kahjum)
müügist ja
ümberhindlusest

31.12.2015

12

12
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Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Muud nõuded
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
4 460

4 460

4 460

4 460

9 752

9 752

14 212

14 212

31.12.2014
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Muud nõuded
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
4 124

4 124

4 124

4 124

8 622

8 622

12 746

12 746

Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku

Muud masinad
ja seadmed

Masinad ja
seadmed

31.12.2013
Soetusmaksumus

466 151

466 151

466 151

Akumuleeritud kulum

-99 405

-99 405

-99 405

Jääkmaksumus

366 746

366 746

366 746

Ostud ja parendused

199 949

199 949

199 949

-101 997

-101 997

-101 997

666 100

666 100

666 100

-201 402

-201 402

-201 402

464 698

464 698

464 698

-135 954

-135 954

-135 954

666 100

666 100

666 100

-337 356

-337 356

-337 356

328 744

328 744

328 744

Amortisatsioonikulu

31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

5 062

5 062

10

10

5 072

5 072

Muud võlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2014

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 477

1 477

10

10

1 487

1 487

Muud võlad
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2013

Saadud

Tulu

31.12.2014

Lisa
nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
T.Kõuhkna preemia

6 500

-6 500

0

Coca-Cola HBC Eesti AS

23 500

-23 500

0

Selver AS

32 370

-32 370

0

KÜSK projekt

17 216

-9 347

7 869

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

79 586

-71 717

7 869

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

79 586

-71 717

7 869

31.12.2014

Saadud

Tulu

31.12.2015

8,9

Lisa
nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
T.Kõuhkna preemia

6 500

-6 500

0

Coca-Cola HBC Eesti AS

2 700

-2 700

0

35 241

-35 241

0

Selver AS
KÜSK projekt

7 869

13 129

-20 998

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

7 869

57 570

-65 439

0

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

7 869

57 570

-65 439

0

8,9
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Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

2015

2014

204 185

186 411

65 439

71 717

Kokku annetused ja toetused

269 624

258 128

KÜSK sihtfinantseerimine

20 998

9 347

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused
Sihtotstarbelised annetused

Lisa nr

7,9

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2015

2014

114 993

63 767

Tallinna Lastehaiglale jagatud toetused ja annetused,
T.Kõuhkna preemia

8 125

8 228

Lastelaagri palgakulud

2 249

8 857

20 998

9 347

146 365

90 199

Tallinna Lastehaiglale med.aparatuur, ravimid jne.

KÜSK sihtfinantseerimine
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa nr

7,8

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2015

2014

12 289

3 263

Fondi ülalpidamiskulud

8 625

3 294

Muud tegevuskulud

5 122

2 413

26 036

8 970

2015

2014

Palgakulu

37 048

39 099

Sotsiaalmaksud

12 226

12 902

296

391

49 570

52 392

3

3

Ürituste ja reklaamiga seotud kulud

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötuskindlustusmaksukulu
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 12 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

Kasum (kahjum) fondiosakute ümberhindlusest

-2 689

4 144

3

Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt

-2 689

4 144

2015

2014

-192

30

Saadud intressid

3 356

3 605

Kokku muud finantstulud ja -kulud

3 164

3 635

31.12.2015

31.12.2014

9

9

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud
(eurodes)

Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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