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Tegevusaruanne
SIHTASUTUS TALLINNA LASTEHAIGLA TOETUSFONDI 2016.a. TEGEVUSARUANNE
SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond (edaspidi ka TF) 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 toimus muudatus – alates 1.veebr.2016 asus tööle arendusjuht.
2016.a. oli Toetusfondis tööl neli 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. 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
tarnijaga.
Alates 2015.a.võimaldab seaduandlus taas meditsiiniaparatuuri üle anda lastehaiglale ja nii ei pea Toetusfond hoidma
aparaate oma bilansis (küll jäävad TF bilanssi kuni amortisatsiooni 0-väärtuseni seal juba eksisteerivad aparaadid).
Tallinna Lastehaigla Toetusfond on 24 tegutsemisaasta jooksul kogunud paljude heade inimeste ja ettevõtete abiga ligi
4,3 miljonit eurot. 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 omavahelises suhtluses on lahenenud
raskemadki väljakutsed ja suuri 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 – nüüd juba 3 aasta perspektiivis. Suureks eesmärgiks on aga suunata
tulevikus osa raha teadustöösse – millessegi eriti innovaatilisse ja eesrindlikku. Meie eeskujuks selles osas on Toronto
lastehaigla juures olev heategevusfond, mis panustab teadusesse väga suure osa oma tuludest.
2016.a. oli TF juhtida 2 põhiprojekti:
1. Heategevusliku kampaania „Tee väike ime“ käigus kogus Lastehaigla Toetusfond annetusi rinnapiima analüsaatori ja
pastörisaatori ostuks, et täpsemalt määrata emapiima koostis. Rinnapiima analüsaator aitab meil koheselt reageerida ja
annab võimaluse komponente manustada sõltuvalt rinnapiima koostisest. Siiani saime puudulikest ainetest emapiimas
teada alles tagantjärele läbi tillukese vastsündinu vereproovi.
Rinnapiima pastörisaator hävitab haigusttekitavad mikroorganismid. Kokku planeerisime 2 aparaadi maksumuseks ca
40’000 eurot. Lisaks ilmnes, et hädavajalik on kolmas aparaat – homogenisaator. Kahjuks kujunes hind oluliselt
kõrgemaks. Aparaatide hange ja ostmine on planeeritud 2017.a.
2. 2016.a. novembrist alustas Tallinna Lastehaigla Toetusfond heategevuslikku kampaaniat “Ka õhk võib tappa”
lastehaigla onko-hematoloogia osakonnas ravil olevate laste heaks. Kampaania jooksul kogutakse annetusi uute
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isolatsioonipalatite loomiseks raskelt haigetele lastele. Kampaania jätkub ka 2017 a. I poolaastal ning selle
kogumaksumuseks on planeeritud 150’000 eurot. Laste kasvajate ravi on järkjärgult muutunud agressiivsemaks viimase
10-20 aasta vältel. Sellise ravi intensiivistamise põhjuseks ja eesmärgiks on laste tervenemise saavutamine esimese
valiku raviga, et vähendada kasvajate retsidiive e. kordumisi ühel ja samal patsiendil. Agressiivne ravi, mis kestab
aastaid, mõjutab peale soovitud pahaloomulise haiguse ka organismi kui tervikut. Seetõttu põevad need lapsed
raviprotsessi käigus läbi mitmeid väga raskeid infektsioone. Infektsioone põhjustavad väliskeskonnas olevad viirused,
bakterid, seeneeosed ning ka keha enda normaalne mikrofloora. Sellises nn „augus“ olevaid lapsi saame me kaitsta
väliste infektsioonitekitajate vastu isoleerides neid väga puhastesse tingimustesse. Eriti oluline on puhas õhk („hepafiltrid“), sest õhu kaudu levivad seeneeosed, mis põhjustavad väga raskeid infektsioone nõrgestatud immuunsusega
patsientidel. Seeninfektsioonide ravi on keeruline. Selleks, et infektsioonide tekkimise risk miinimumini viia, paigutatakse
need haiged haiglas viibides spetsiaalsetesse iseseisva õhuvahetusega ruumidesse. Isegi arst siseneb palatisse
kaitstult ja ka tema tööriistad on palatis sees, mitte ta ei võta neid väljastpoolt kaasa (elu nagu omaette mullis). Nende
haigete seas on ka lapsi, kelle ravi näeb ette luuüdi siirdamist. Ka see ravimeetod eeldab maksimaalset tegevust
infektsioonidest hoidumise nimel. Hetkel on onkoloogiaosakonnas neli isolatsioonipalatit ja kolm kahekohalist palatit. Et
parima võimaliku hoole saaksid kõik lapsed, on vaja vähemalt kuut kaasaegset isolatsioonipalatit. Projekt hõlmab
onkoloogiaosakonnas täiendavate infektsioonikindlate palatite rajamist ja olemasolevate kaasajastamist, planeeringu
ümbervaatamist ehk intensiivse vähiravi keskkonna loomist osakonnas. See aitab tagada laste ravi-ja elukvaliteedi
parandamise. Kui täiskasvanute ravis on eesmärk eluea pikendamine, siis laste puhul on eesmärgiks täiesti terve laps!
2017.a. 14. veebruaril, sõbrapäeval, andis Tallinna Lastehaigla Toetusfond lastehaiglale üle uued
operatsiooniinstrumendid. Üldse on operatsiooniplokis 97 operatsioonikomplekti 37 erineva operatsiooni jaoks. Uusi
instrumente osteti ühtekokku 2861. Uuendatud said kõik opi-profiilide vahendid (trauma-, kirurgia-, neuroloogia-,
kõrva-nina-kurguoperatsioonid). Uued operatsiooniinstrumendid telliti Saksa tootjalt KLS Martin. Projekti
kogumaksumuseks kujunes 115 000 eurot plaanitud 100 000 asemel. Maksumuse tegi kallimaks iga instrumendi
varustamine koodiga, mis võimaldab IT süsteemis jälgida selle asukohta ja olukorda ning kiirendada lõikuskomplektide
ettevalmistamist.

2016.a. sügisel andis TF lastehaigla vastsündinuteosakonnale üle 33’100 eurot maksvad 2 CPAP aparaati,
mis muretseti Selveri heategevusliku kampaania „Koos on kergem“ kogutud annetuste eest. Tulenevalt
organismi ebaküpsusest esinevad enneaegsel vastsündinul vaid talle omased haigused. Mida enneaegsem
on laps, seda suurem on risk haiguste tekkeks. Kõige sagedasemaks probleemiks on hingamishäired, mille
tõttu laps vajab erinevatel meetoditel hingamisabi, sageli mitmeid nädalaid või isegi kuid. Rasketel juhtudel
on vajalik invasiivne hingamistoetus, mida viiakse läbi hingamisteedesse asetatud intubatsioonitoru kaudu.
Viimasel aastakümnel on aga tõusvas trendis vastsündinute hingamishäirete ravis kasutusel kõrge
pealevooluga hapnikravi. Kõrge pealevooluga hapnikravi teostamiseks on spetsiaalsed aparaadid, mida
saab edukalt kasutada ka ajaliste vastsündinute erinevate hingamishäirete korral. Tänapäevased aparaadid
võimaldavad sõltuvalt lapse seisundist kõrge pealevooluga hapnikravilt lülituda ümber ka teistele
hingamistoetuse meetoditele, näiteks CPAP-ravile, kus hingamisteedes rakendatakse lõpp-positiivset rõhku
hingamisteede avatuna hoidmisel.
Lisaks lastehaigla vajadusteks soetatud aparatuurile oleme igal aastal toetanud ka individuaalselt lapsi, kes vajavad abi
ravivahendite ja ravimite ostmisel. Nii toetasime taas diabeedihaigeid lapsi insuliinipumpade ja transmitterite ostul,
terviselaagri organiseerimist ülekaalulistele lastele, arstide ja õdede täiendkoolitust, 2.a Christiani reisi (perega) Berliini
ravile, epilepsiahaiget last 4000 euroga ravimite ostul, videobronhoskoobi ja uued mugavad tugitoolid lastevanematele
sai seekord intensiivraviosakond, nõuandetelefoni „Lastearst Kuuleb“ ülalpidamiseks kulus 18’700 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, Ring FM, Ühinenud Ajakirjad, Ajakirjade Kirjastus, Saarte Hääl, Meie Maa, SLÕhtuleht, Raplamaa
Sõnumid, Põhjarannik, Eesti Päevaleht, Äripäev, Eesti Ekspress, Maaleht, Delovõje Vedomosti, Referent, MK Estonia,
Terviseleht, Kroonika, Haabersti Postipoiss, Pirita Linnaosa leht, Kristiine Linnaosa leht, Mustamäe leht, ETV, TV3,
Kanal2, ETV+, PBK, REN tv, Tallinna TV, Linnaekraanid, internetiportaalid delfi.ee, neti.ee, hot.ee, auto24.ee, kv.ee,
kv.rus, hydra.ee.
Lisaks on meedia vahendusel ilmunud heategevustemaatikat, s.h. Toetusfondi töid ja tegemisi, käsitlevaid artikleid.
Kodumeediakanalite kõrval oleme 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 2016. aastal Toronto eestlaste lehes „Eesti Elu”.
EMSL suvekoolis „räägiti sellest, kuidas tulevikku olevikustada, töötubades tegeleti kogenud meistrite käe all
muutustega nii inimestes, organisatsioonides kui ka ühiskonnas. Vaadati silma kõigele põnevale, mida tulevik kaasa
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võib tuua, jagati teadmisi ja uusi ideid, leiti uusi mõttekaaslasi, unistati suurelt ja tehti plaane. Tf-st osales arendusjuht.
Lisaks osales arendusjuht ka e-lahenduste ja FB koolitusel.
TL Toetusfondi juhataja võttis osa EMSL ja Heateo Sihtasutuse poolt algatatud annetuste kogujate koostöö aruteludest.
Eesmärgiks annetuste kogujatega annetajate teadlikkust kasvatada . Arutelud toimusid 1x kuus 2016 a.vältel.
Teemadeks: Kas meil on tegelikult vaja teadlikumat annetajat? Kas teleannetuskultuur on probleem? Millised on mured
annetamise juriidilises raamistikus? Strateegiline filantroopia ja efektiivne altruism – mida neist ja kuidas Eestisse tuua?
Kuidas annetusi kogudes abivajajat kaitsta? Kuidas saada annetajaid katma organisatsiooni püsikulusid?
Tuludeklaratsiooni piirmääradest ja annetustest. Kokku sündis aruteludest Annetuste hea tava juhend.
TF juhataja osales ka Hea Kodaniku ja “Ma armastan aidata” annetuskeskkonna poolt korraldatud ühisseminaril “Kuidas
küsida annetusi – kommunikatsioonist Eestis ning näidetest Soomest”. Kommunikatsiooniekspert Kaspar Jõgevaga
koos lahendasime praktilisi ülesandeid, et enda tegevust ajakirjanikele paremini selgitada, ning Pia Tornikoskit rääkis
milliste kampaaniatega on raha kogutud Soomes. Lisaks esitleti koostöös annetuste kogujatega sündinud annetuste
kogumise hea tava juhendit.
Novemebri lõpus toimus vabaühenduste ja ajakirjanike kohtumine Avatud Eesti Fondi ruumides. Kohtumise
eesmärkideks oli viia vabaühendused ajakirjanikega kokku, luua kontakte; pakkuda ajakirjanikele lugusid ja
vabaühendustele kõlapinda; rääkida ajakirjanike ootustest vabaühendustele; arutada vabaühenduste töö kajastamise
eetiliste aspektide üle. Jõulude eel pakkus see kohtumine suurepärase võimaluse ajakirjanikele oma teemadest rääkida
ning meediakajastuse abil organisatsioonile annetavate inimeste hulka suurendada.
Toetusfondi ürituste ja heategevuslike kampaaniate kujundusliku poole pealt ja heade ideede ning ettepanekutega on
pikki aastaid abistanud TBWA Eesti. 2016.a.toimus esmakordselt 2 erinevat meediakampaaniat – mais-juunis „Tee
väike ime“ ja nov.-jaanuaris „Ka õhk võib tappa“. Kampaania reklaam oli laidaldane ja hästi märgatav, millest andis
tunnitust ka oluliselt suurenenud annetuste summa. 2016.a sügisel liitus TBWA uue omanikuga Imagine AD OÜ-ga.
Loovusfestivalil Kuldmuna 2017 sai Imagine selle reklaami teostuse eest Pronksmuna. Loojad ise on selgitanud
reklaami teostust ja elluviimist alljärgnevalt: „ Kuna fookuses on lapsed, seadsime eesmärgiks luua kampaania, mis
tasakaalustaks teema raskust, kuid oleks piisavalt valus, et tõmmata vajalikku tähelepanu. Lahenduseks sai
isolatsioonipalati kujutamine last ümbritseva mullina, mis kujundina sümboliseerib helgust, mängulisust ja lootust, ent
samas säilitab palatile omase steriilsuse. Helget kaitsemulli ümbritsevad visuaalil süngus ja õhus lendlevad bakterid, mis
sümboliseerivad last ümbritseva välismaailma ohtlikkust. Slogani loomisel oli eesmärk tõmmata inimeste tähelepanu
ning näidata raske haigusega võitleva organismi äärmist haavatavust.“ Kampaania esimese kolme kuuga tõusis
annetuste hulk võrreldes eelmise aastaga kahekordselt. Annetuste kogumine jätkub kevad-suvel 2017.
2015.a. jätkus uute vahvate urmelite tulek lastehaiglasse. Urmelid olid kesksel kohal ka 2015.a TF meediakampaanias.
Kahjuks 2016.a. lastehaigla kaunistamaine urmelitega seiskus, kuid see-eest on mitmes lastehaigla osakonnas
kasutusel urmelitega tattood ja kleepsud, mis aitavad lastel unustada valulised protseduurid. Jõuluajal olid müügis
urmelitega jõulukaardid. 2017.aastaks on valminud urmelite jätkukommunikatsiooniplatvorm.
Toetuse kogumiseks on jätkuvalt tasuta annetustelefonid avanud Telia Eesti AS ja neile võimaldasid ristkasutuse AS
EMT, Elisa Mobiilsideteenused Eesti AS ja TELE2 Eesti AS ja Starman AS. Tallinna Lastehaigla Toetusfondi
annetustelefoninumbrid - 900 7705 -5 €, 900 7710 – 10 € ja 900 7715 – 25 €.
2016.a. oli Tallinna Lastehaigla Toetusfondi kogutulu 352’641 eurot (sisaldab ka mitterahalist abi, mille summa on
täpselt teada). Lisaks võib tasuta meediareklaami hinnata vähemalt 190’000 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 216’489 euro väärtuses.
Toetusfondi bilansis olevate meditsiiniaparaatide amortisatsioonikulu on 122’281 eurot.
2016.a. jätkusid traditsioonilised toetused Eesti Abistamiskomiteedelt USA-s ja Kanadas, Montreali Eesti Penionäride
Klubilt ning annetused Tallinna Lastehaigla Toetusfondile eraisikutelt läbi EERO Kanadast. Tänavu sai Toetusfond
päranduse Rootsist, mida vahendas TF nõukogu liige Merike Martinson.
Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Tiit Kõuhkna toetas juba neljateistkümnendat korda lastehaigla parima
arsti, nooarsti, õe ja seitsmendat aastat ka noorõe premeerimist. Annetaja preemiafondi suurus on 6500 eurot, millele
fond lisab tulumaksusumma.
Ka 2016.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 ei leidnud see ka tänavu.
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Koostöös Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ja Eesti Nukukunsti Majaga valmis 2010.a. projekt “Südamega nukud”, mille
algatajaks on Moskva Nukukunsti Maja omanik Svetlana Pchelnikova. 2016.a. aastal jätkuva koostöö raames toimus
mais rahvusvaheline nukunäitus Tallinna Lauluväljakul. Näituse piletituluga toetati Tallinna Lastehaigla Toetusfondi.
Kaheksa aastat on Sakala Eragümnaasiumi lapsed korraldanud jõulukontserdi ja –laada. Fondile annetatud raha
kasutasime ravimi ostmiseks epilepsiahaigele lapsele. Kuigi Oskari vanemad koos raviarsti dr. Sanderiga on mitmel
korral pöördunud EHK poole leidmaks võimalusi Oskari ravimi kompenseerimiseks, siis pole seda EHK kahjuks 5 aasta
jooksul suutnud teha.
Lisaks Sakala Erakoolile toimusid kooliõpilaste heategevuslikud laadad ka paljudes teistes koolides. Nii toetasid
lastehaiglas ravil olevaid lapsi õpilased Laagri koolist, Saue gümnaasiumist, Kannuka koolist, Mart Reiniku koolist,
Polütehnikumist - osa tulust kanti TF kontole isolatsioonipalatite toetuseks, osaliselt osteti lastele kunstitarbeid,
mänguasju ja lauamänge.
Ka 2016.a.tehti Tallinna Lastehaigla Toetusfondile mitmeid sünnipäevaannetusi. Christinas Clinic tegi oma sünnipäeva
külalistele ettepaneku toetada lastehaiglas toimuvat ülekaaluliste laste heaks toimuvat projekti. Detsembris toimunud
sünnipäevapeol anti Tallinna Lastehaigla Toetusfondile üle tshekk 5000 eurole, mis võimaldas projekti jätkata ka 2017
aastal.
Tänavu tuletasime meie toetajatele „Sõprade ringist“ taas meelde võimalust saada tulude deklareerimisel annetustelt
tulumaks tagasi ning pakkusime ülekande lihtsustamiseks sõlmida püsikorraldusleping. 2016.a.oli Toetusfondil 709
püsiannetajat.
Olgu siinjuures lisatud, et Maksuametile saadetud INF4 nimekirjas, mis sisaldas andmeid annetajate kohta
tulumaksusoodustuseks, oli 884 eraisikut ja 56 firmat ning organisatsiooni.
Endiselt on hädavajalik tasuline nõuandetelefon „Lastearst kuuleb”. 2016.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.
Edukamalt kui eelmisel aastal kulges 2016.a. Selveri toetuskampaania „Koos on kergem”. Kliendid said teha head iga
ostuga, Mesikäpa šokolaadide ostuga ning annetuskasti raha jätmisega. Olulise panuse andsid ka kampaaniapartnerid
Kalev Mesikäpa toodetega, Prike Vitteli veega ja Svensky Sensodyne hambapastaga ja Tartu Mill oma toodetega.
Tänavu kasvas annetusraha eelkõige ostude arvu ja šokolaadide müügi toel. Toetus Tallinna Lastehaigla
hingamisfüsioloogia keskusele, mille eest on plaanis soetada köhaaparaat ja ostsillomeeter, millega saab väikelastel
hingamisfunktsiooni mõõta, kogunes Tallinnas ja Harjumaal asuvatest Selveri kauplustest. Vastavalt AS Selveri
juhtkonna lubadustele jätkub projekt 2017.a.
2016.a.juunis Remnikul toimunud laste terviselaagris osales kakskümmend 9-17 aastast ülekaalulist last (8 poissi ja 12
tüdrukut, nendest 9 last olid terviselaagris teist korda), 2 füsioterapeuti ja 2 vabatahtlikku Tartu Tervishoiukõrgkooli
kolmanda kursuse tudengit. Laagri esimesel päeval toimus laste kaalumine, laste pikkuse- ja vööümbermõõdu
mõõtmine. Arvutasime välja laste KMI, mis jäi vahemikku 21kg/m2-40kg/m2.Igapäevaselt mõõtsime laste samme.
Keskmine sammude arv päevas oli 14’698. 10 laagripäeva jooksul langes kõigil lastel kehakaal ja kahanes
vööümbermõõt. Kehakaal langes keskmiselt 4,3kg lapse kohta. Kokku langes kõigi laagris osalenud laste kehakaal
87,9kg. Laagri jooksul viidi läbi 4 jalgrattamatka, pikkusega 10-40km. Kõige pikemal jalgrattamatkal Remnikult Kauksi
olid matkal abiks 3 vabatahtlikku Swedpangast.Kauksi RMK matkajuhtide juhendamisel läbisime 3 loodusteemalist
matka.
Lapsed lubasid jätkata sammude lugemist ja kaalu jälgimist, ning andmete registreerimist arvutikeskkonnas. 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.
2016.a. jätkus ka 2014 KÜSK-i Shveisti Vabaühenduste fondi abil alanud projekti jätkuprojekt (Personaalne lähenemine
laste ülekaalulisuse käsitluses). Tallinna Lastehaigla Toetusfond on nüüdseks 3 aasta vältel võimaldanud ülekaalulistele
lastele fondi toel kehalist tegevust (jõusaal, võimlemine, ujumine) füsioterapeudi juhendamisel, mis sisaldab ka esmast
ülevaatust/testimist, toitumisnõustamist, kaalumist ja mõõtmist, kodust liikumist ja netipäeviku pidamist. Positiivne
tulemus kas kaalu säilimise või alanemisega saadi 70%-l projektis osalenud kooliealistest lastest.
Maailma kogemused näitavad, et head lahendust pakub tänapäeva IT-maailm. Eriti tänaste laste jaoks, kelle jaoks
nutiseadmed ja –lahendused on atraktiivsed ja saanud igapäevaelu osaks. Ka meie projektis võimaldavad IKT vahendid
efektiivselt korraldada nõustajate ja laste/lapsevanemate vahelist kommunikatsiooni ja jälgida aktiivsust väljaspool
treeningsaali.
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Tasuta trennid toimuvad Tallinna Lastehaiglas 1kord nädalas a’ 2 tundi (kas teisipäeviti või neljapäeviti). Aga kõige
tähtsam- lapsele peab toeks olema kogu pere, seega on projekti meeskonda lülitatud ka vanemad! Esmane ülesanne on
kaalutõusu peatamine. Meie projekti puhul on eriti oluline, et ülekaalulised lapsed saavad liikuda omataoliste seas.
Kaalu normaliseerumise järgselt liigutakse juba edasi spordiringidesse.
Tallinna Ülikooli noorsootöö tudeng Joanna-Maria Tamm juhendas Lastehaiglas tütarlaste käsitööringi. Tüdrukud, keda
juhendada tuli, osalesid Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ülekaalulistele kooliealistele lastele suunatud vajaduspõhise
liikumis- ja toitumisravi toetavas projektis “Personaalne lähenemine laste ülekaalulisuse käsitluses”. Käsitööring alustas
jaanuaris, kokku saadi tavaliselt kord nädalas ning tegevus kestis orienteeruvalt 1,5 tundi. Esimestes tundides
meisterdati paberist erinevaid kaarte, ümbrikke ja laevukesi, seejärel joonistati kavandid, mille järgi hakati kostüüme
õmblema. Johanna seadis eesmärgiks, et tüdrukutel peab olema lõbus, fantaasiale tuleb anda ruumi, et valmiksid
vahvad ja huvitavad kostüümid. Seega ei seadnud ta tüdrukutele kostüümide kavandamisel ning teostamisel piire. Algul
kui teemat valiti, siis sooviti teha kostüüme sulgedest, värvilistest teipidest, kirjaklambritest, kleepsudest ning
õhupallidest. Kuna see oleks liiga kirjuks läinud, siis valiti üheskoos välja 2 läbivat teemat - värvilised teibid ning suled.
Kogu materjal, riided ja ehted, olid pärit taaskasutusest. Mai lõpus said kostüümid valmis ja toimus väike moeshow, kus
tüdrukud proovisid modelli ametit. Värvikireva kollektsiooni tutvustamise käigus jäi kõlama laste rahulolu ja siiras rõõm
tehtu üle.
2016.a. esitas Tervise Arengu Instituut meie projekti ainukesena esindama Eestit JANPA-s (Joint Action on Nutrition and
Physical Activity). JANPA’s on projekt jõudnud faasi, kus koostatakse heade praktikate kogumikku ja soovitusi.
Tallinna Lastehaigla Toetusfond esitas projekti jätkurahastuse saamiseks taotluse Hasartmängu Nõukogule
suurprojektide taotlusvooru, mis toimuvad 1x aastas. Kuid kahjuks jäime seekord toetusest ilma.

Heategevusliku projekti „Personaalne lähenemine laste ülekaalulisuse käsitluses“ heaks saab annetusi teha ka
annetuskekkonnas „armastanaidata.ee“, mis on Swedbanki annetuskeskkonnast välja kasvanud laiaulatuslik
annetuskekskkond ning millele on õla alla pannud kõik Eestis tegutsevad suuremad pangad.
(https://www.armastanaidata.ee/annetan/tervis-ja-toimetulek/tallinna-lastehaigla-toetusfond-toeta-ulekaaluliste-laste-terviseprogr
2016.a.uuendasime Codelab’i abiga TF kodulehe. Koduleht sai täiesti uue ilme ja sisu, selle funktsionaalsus on väga
loogiline ja ratsionaalne. Suur tänu kõigile, kes abiks olid! TF ajalehe „Heategu tulevikku“ asemel võimaldab nüüd
uuenenud koduleht saata välja uudislehte- teeme seda 4 korda aastas. 2016 ilmus uudisleht 2 korda.
Uuenduse läbis ka TF logo- nimelt tegi logo autor Markko Karu uuendused logo juures asuvas kirjašriftis.
2016.a.jätkus koostöö kontoritarvete müügiga tegeleva firmaga BDP Eesti OÜ-ga, kus toetus koguneb Penteli firma
toodete müügist. Kuna Penteli toodete müügitulemused on oluliselt langenud, siis otsustas BDP Eesti enam antud
lepingut mitte pikendada, kuid ei välista koostöö jätkumist mingis teises vormis.
1.juunil, lastekaitsepäeval, toimus lastehaiglas Toetusfondi 2015.a. toetajatele tänuõhtu. Peolaua olid katnud Catering
Service OÜ ja CocaCola HBC Eesti AS. Imelise kontserdi toetajatele, töötajatele ja patsientidele andis ansambel
Tuulelõõtsutajad. Osakondade esindajad tutvustasid toetajatele eelmisel aastal muretsetud aparatuuri.
Samal päeval kogus Lastehaigla Toetusfond annetusi heategevuslike projektide heaks Raekoja platsil ja Viru Keskuses.
Jõulukaartide müügist laekunud toetus on kogunenud Saargraafika OÜ, Karto Eesti OÜ, Vivesti OÜ, lisaks TF poolt
trükitud kaardid haiglas viibinud laste joonistustega ning ka urmelitega kaartidelt. Ja koostöös Imagine meeskonnaga ka
elektrooniliste kaartide müügist.
Koostöö Logotrade OÜ-ga jätkub - 2016.a. kinkis firma Tallinna Lastehaigla Toetusfondile fondi logoga tooteid, mida
oleme saanud kinkida oma toetajatele ja jõuluajal lastehaiglas viibivatele lastele.
2016.aastal lisandus Tallinna Lastehaigla Toetusfondi toetajate hulka mitmeid uusi sõpru/toetajaid uute ja huvitavate
projektidega. Lisaks juba eespool mainitud koolidele, sõlmisime koostöölepingud annetusteks müügitulemustelt
järgmiste firmadega: AugustEstFin, Bioxelle ja Von Baer.
Toetusfond oli esmakordselt esindatud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ballil aprillis 2016. Tutvustati uut heategevuslikku
projekti, anti võimalus teha kõne annetustelefonile, või lisada annetus annetuskasti või teha ülekanne läbi
makseterminali.
Kadrioru Kunstimuuseumis toimus 14.detsembril jõulukontsert Mosaiik e. heategu lastelt lastele! Kontserdiga toetati
Tallinna Lastehaigla Toetusfondi projekti uute isolatsioonipalatite loomiseks vähiga võitlevatele lastele. Kadrioru lossi
peasaalis esines üheskoos 30 viiuliõpilast vanuses 4–18 aastat. Lapsed on õppinud mängima Suzuki meetodil e.
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kuulamise järgi. Neid juhendas viiuliõpetaja Karmen Kääramees, kontsertmeister oli Tiiu Jürma. Viiulipalade vahele
esitas südamlikke lugusid näitleja Liina Olmaru.
Täname Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskust suurepärase võimaluse eest tutvustada Tallinna Lastehaigla Toetusfondi
Eesti suurimal ning pidulikumal raamatupidajatele ja finantstöötajatele suunatud konverentsil, mis toimus Nordea
Kontserdimajas 27. oktoobril.
2016.a.pöörasime Toetusfondis erilist tähelepanu nii vabatahtlike võrgustiku loomisele kui ka Face to face annetuste
kogumisele. Osalesime vabatahtlike ümarlaual ja laadal, Vabatahtlike Värava foorumisse panime ülesse vabatahtlike
otsingud teatud üritusteks. Kutsusime laadal TF –ga ühendust võtnud vabatahtlikud tutvuma lastehaiglaga, kuid kahjuks
pole sellest välja arenenud kindlat Toetusfondi vabatahtlike ühendust. Jätkame samal suunal tööd ka 2017.a. Sama
olukord on ka FtF annetuste kogumisega.
Detsembris 2015 sai alguse TF kampaania koostööks uute püsiannetajatega. Seda projekti viime läbi koos Promosale
OÜ’ga. Oleme äärmiselt tänulikud, et meid on hästi vastu võetud. Täname lahkeid annetajaid ning Viimsi, Mustamäe,
Järve, Viru, Postimaja, Ülemiste ja Rocca al Mare kaubanduskeskuseid, kes on andnud meile võimaluse end nähtavaks
teha. Suure panuse on andnud Fitek AS, kes e-arved annetajatele väljastab.
Oleme saanud palju positiivset tagasisidet ja näeme, et inimestele meeldib lapsi aidata, kui anda neile selleks mugav
võimalus. Kui näete Mustamäe, Postimaja, Järve, Viru ja Ülemiste ja Rocca al Mare kaubanduskeskustes noori, kes
sõlmivad püsiannetuslepinguid Tallinna Lastehaigla Toetusfondi heaks, siis astuge julgelt ligi, kaaluge ja mõelge ning
leidke koos sobiv viis toetamaks Eesti suurimas lastehaiglas ravil olevaid lapsi. Iga annetus loeb! Nii saate kaasa aidata,
et Eestis oleks - Tervemad lapsed, hoolivam ühiskond.
Täna on Tallinna Lastehaigla Toetusfondi heaks püsiannetuslepingu sõlminud annetajate arv lähenemas 1000 -le. Just
püsiannetus tagab kindlustunde lastehaiglale, andes nii igale ravi vajavale lapsele parima võimaluse eluterveks
tulevikuks. Aga mitte vähem oluline pole annetuse emotsionaalne pool - kui aitame täna neid kellel on raske, siis on
üsna tõenäoline, et ka meid aidatakse raskel hetkel. Parem muidugi, kui meil neid raskeid hetki ei tule. Kampaaniaks
valmisid ka TF flaierid, mis tutvustavad Toetusfondi ja võimalusi toetuseks.
Taas toimus heategevuslaat lastehaiglas, kaasates seekord ka kesklinna lastepolikliiniku töötajaid müüma ja ostma.
Omavalmistatud hoidiseid ja käsitööd oleks võinud veelgi rohkem olla. Lisaks laienes ka laadamüük kahel
nädalavahetusel Järve ja Ülemiste kaubanduskeskustesse.
EPHA on juba üle 20 aasta olnud tervishoiuga seotud probleemide eestkõnelejaks. EPHA Food Policy töögrupis oli
arutusel Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) ja selle mõju ebatervisliku toidu reklaamimisel alaealistele.
EPHA algatus on Toetusfondile väga südamelähedane ja seepärast toetab SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond seda
algatust. Teadaolevalt oli Yana Toom üks varirapotööridest, kes EP seisukoha koostamisel silma peal hoiab. EPHA
liikmena pöördusime pr. Toomi, kui Eesti esindaja poole. Kuid kahjuks jäi TF pöördumine vastuseta. Jääb üle ainult loota
pr. Toomi positiivsele suhtumisele EPHA poolt ettevalmistatud üleskutsele.
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.
Erilist tänu pälvib tegevusabi eest Powerhouse OÜ, kes on suureks abiks olnud kõigi TF ürituste organiseerimisel ja
ettevalmistamistamisel, aga ka uue kodulehe valmimisel.
Alates 2007.a. on TF patroon pr. Evelin Ilves. Ka 2016.a. on Evelin Ilves aktiivselt osalenud fondi üritustel – toetajate
külaskäikudel lastehaiglas, sponsorite tänuõhtul Tallinna Lastehaiglas, Toetusfondi nõukogu koosolekutel. Detsembri
alguses toimus Kristiine Ööshoppingu ajal Evelin Ilvese uue raamatu “Linnu lood“ esmaesitlus. Evelin rääkis ka lühidalt
Tallinna Lastehaigla Toetusfondist ning seejärel näidati ekraanil kampaania klippi. Evelin kutsus inimesi üles annetama.
Apollo Raamatukauplus pani iga detsembris müüdud raamatu vahele ka järjehoidja, millel urmelid kutsusid head
tegema.
Toetusfondi põhiväärtusteks on:
•

Ausus ja laitmatu maine

•

Aruandlus ja vastutustunne

•

Tähelepanelikkus ja meeskonnatöö

•

Põhjalikkus ja tasakaalukus
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Tänan kõiki toetajaid ja Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liikmeid nii materiaalse kui moraalse abi eest TF
ettevõtmistes ja loodan, et 2017.a. jätkub koostöö uute projektide arendamisel ning heategevuslike ürituste
organiseerimisel ja nendes osalemisel sama aktiivselt.
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- Kangur.
SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu jätkab 9 liikmelisena.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Lisa nr

Raha

845 549

731 624

2

Finantsinvesteeringud

292 301

288 051

3

Nõuded ja ettemaksed

30 740

14 212

4

1 168 590

1 033 887

206 463

328 744

Varad
Käibevarad

Kokku käibevarad
Põhivarad
Materiaalsed põhivarad
Kokku põhivarad

206 463

328 744

1 375 053

1 362 631

Võlad ja ettemaksed

119 675

5 072

Kokku lühiajalised kohustised

119 675

5 072

119 675

5 072

1 357 559

1 445 385

-102 181

-87 826

1 255 378

1 357 559

1 375 053

1 362 631

Kokku varad

5

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

6

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

Lisa nr

Annetused ja toetused

345 901

269 624

8

Kokku tulud

345 901

269 624

-216 489

-146 365

9

Mitmesugused tegevuskulud

-59 870

-26 036

10

Tööjõukulud

-56 317

-49 570

11

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

-122 281

-135 954

5

Kokku kulud

-454 957

-357 925

-109 056

-88 301

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt

4 250

-2 689

3

Muud finantstulud ja -kulud

2 625

3 164

12

-102 181

-87 826

Tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Põhitegevuse tulem

Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

Laekunud annetused ja toetused

309 691

233 165

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks

-82 691

-127 096

Väljamaksed töötajatele

-57 082

-50 280

Laekunud intressid

2 722

2 232

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

1 570

11 453

Muud rahavood põhitegevusest

-60 285

-24 407

Kokku rahavood põhitegevusest

113 925

45 067

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel

0

-10 372

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0

-10 372

Kokku rahavood

113 925

34 695

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

731 624

696 929

Raha ja raha ekvivalentide muutus

113 925

34 695

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

845 549

731 624

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest

8

Rahavood investeerimistegevusest

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014
Aruandeaasta tulem
31.12.2015
Aruandeaasta tulem
31.12.2016

1 445 385

1 445 385

-87 826

-87 826

1 357 559

1 357 559

-102 181

-102 181

1 255 378

1 255 378
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond on koostanud 2016.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti
hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega
ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
2016.a.aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidega.

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 nõudeid ei ole.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

1000 €

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

muud masinad ja seadmed

5

Tulud
Tulemiaruandes on tulude kajastamisel lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Annetused ja toetused on kajastatud tuluna vastavalt
RTJ12 nõuetele.
Kulud
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Tulemiaruandes on kulude kajastamisel 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 Lisas13.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

4 646

2 593

Swedbank

106 075

35 815

SEB Pank

120 362

92 143

Nordea Pank

14 737

156 699

Danske Bank

4 992

9 359

LHV Pank

4 737

15

Tähtajalised hoiused

590 000

435 000

Kokku raha

845 549

731 624

Sularaha kassas

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

Kokku
Fondiosakud
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

4 250

4 250

292 301

292 301

31.12.2015
Kasum (kahjum)
müügist ja
ümberhindlusest
31.12.2016
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Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
7 516

7 516

7 516

7 516

Muud nõuded

23 224

23 224

Kokku nõuded ja
ettemaksed

30 740

30 740

Ostjatelt laekumata
arved

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

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku

Muud masinad
ja seadmed

Masinad ja
seadmed

31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

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

-122 281

-122 281

-122 281

666 100

666 100

666 100

-459 637

-459 637

-459 637

206 463

206 463

206 463

31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele
Muud võlad
Kokku võlad ja ettemaksed

119 168

119 168

507

507

119 675

119 675

31.12.2015

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

5 062

5 062

10

10

5 072

5 072

Muud võlad
Kokku võlad ja ettemaksed

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

31.12.2014

Saadud

Tulu

31.12.2015

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

31.12.2015

Saadud

Tulu

31.12.2016

8

Lisa
nr

Sihtfinantseerimine põhivarade
soetamiseks
T.Kõuhkna preemia
Selver AS
Terviseedendusprojekt

6 500

-6 500

0

37 951

-37 951

0

1 570

-1 570

0

Kokku sihtfinantseerimine
põhivarade soetamiseks

46 021

-46 021

0

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

46 021

-46 021

0

8
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Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

2016

2015

299 880

204 185

46 021

65 439

345 901

269 624

1 570

0

0

20 998

Sihtotstarbelised annetused
Kokku annetused ja toetused
sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest
KÜSK sihtfinantseerimine

Lisa nr

7

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2016

2015

206 115

114 993

Tallinna Lastehaiglale jagatud toetused ja annetused,
T.Kõuhkna preemia

8 125

8 125

Lastelaagri palgakulud

2 249

2 249

0

20 998

216 489

146 365

Tallinna Lastehaiglale med.aparatuur, ravimid jne.

KÜSK sihtfinantseerimine
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2016

2015

Ürituste ja reklaamiga seotud kulud

27 192

12 289

Fondi ülalpidamiskulud

14 760

8 625

Muud tegevuskulud

8 056

5 122

Koduleht

9 862

0

59 870

26 036

2016

2015

Palgakulu

42 090

37 048

Sotsiaalmaksud

13 890

12 226

337

296

56 317

49 570

4

3

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötuskindlustusmaksukulu
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud
(eurodes)

2016

2015

152

-192

Saadud intressid

2 473

3 356

Kokku muud finantstulud ja -kulud

2 625

3 164

31.12.2016

31.12.2015

9

9

Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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