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SIHTASUTUSE TALLINNA LASTEHAIGLA TOETUSFOND 2019. a. TEGEVUSARUANNE          

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond (edaspidi TF või Toetusfond)  on 1993. aastal asutatud 

heategevuslik fond. 2019. aastal möödus Tallinna Lastehaigla Toetusfondi asutamisest 26 aastat. 

Fondi asutamisega pandi alus Eesti esimesele heategevusorganisatsioonile, mille eesmärk on haigete 

laste ning nende perede abistamine. 

Toetusfondi 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 

Oleme enam kui veerandsaja aasta jooksul sillutanud ühiskonnas teed mõtteviisi levimisele, mis 
paneb meid märkama abivajajaid enda ümber. Kui fondi algusaastatel kogunes enamus annetusi 

välismaalt, siis viimased aastad on selgelt näidanud Eesti inimeste kasvavat soovi teisi aidata. Ka 
Eesti ettevõtjad on aru saanud, et heategevus kuulub iga enesest lugupidava firma tegevuse juurde, 
et see on auasi ja ka maine kujundamise vahend. 

Suurt rõõmu teeb see, et fondi toetajate arv ning annetustena kogunevad toetussummad on aasta-

aastalt kasvanud – see näitab ühiskonna küpsust ning inimeste valmisolekut näha iseendast 
kaugemale – abistada neid, kes on sattunud ootamatult raskesse olukorda või kellel endal võimalusi 
napib. Paraku lähevad järjest kallimaks ka uute meditsiiniseadmete ning spetsiifiliste ravimite 
hinnad, seega on fondi tegevus vahendajana heategijate ja abivajajate vahel jätkuvalt oluline.  

Tallinna Lastehaigla Toetusfond on 26 tegutsemisaasta jooksul kogunud paljude heade inimeste ja 

ettevõtete abiga üle 11 miljoni euro annetusi. See raha on eelkõige kulunud haiglale kaasaegse 

aparatuuri ning ravimite soetamiseks, terviseedendusprojektide ja töötajate koolituste 

finantseerimiseks ning osakondade uuendamiseks. Läbi aastate oleme pidanud tähtsaks Toetusfondi 

rolli heategevuse idee algataja ja levitajana ühiskonnas. Tallinna Lastehaigla Toetusfond tänab kõiki 
abistajaid – eraisikuid, ettevõtteid, organisatsioone, kes on aidanud meil oma toetusega parandada 
nii olme- kui ravitingimusi Tallinna Lastehaiglas. 

Toetusfondi 2019. aasta tähtsündmuseks oli Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonna 
uute eriliste intensiivravi pereplatite avamine jaanuaris. Perepalatites on vajalik aparatuur ning kõik 
tingimused selleks, et ema ja isa saaksid oma enneaegse beebiga kasvamise ja kosumise ajal 
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ööpäevaringselt koos olla. Renoveeritud perepalatid sisustati Tallinna Lastehaigla Toetusfondi 2018. 

aasta suurprojekti „Iga hetk on oluline“ raames. Perepalatite sisustamise kogumaksumus oli  450 000 
eurot, millest ligi poole moodustas 2017. aasta lõpus ETV saates „Jõulutunnel“ kogutud 
annetussumma. 2019. aasta Eesti Arhitektuuripreemiate jagamisel pälvis Eesti Sisearhitektuuri Liidu 
aastapreemia Mari Põld (T43 Sisearhitektid), kelle loodud on Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja 
imikute intensiivraviosakonna sisekujundus. 

2019. aasta põhieesmärgiks oli heategevuskampaania „Reanimobiilita on elu võimatu“ raames 
soetada haiglale uus lastereanimobiil. Kampaania kestis 2019. aasta maikuust kuni 2020. aasta 

jaanuarini. Reanimobiil on mõeldud kõige raskemas seisundis patsientide haiglasse transportimiseks. 
Lastereanimobiili eripära seisneb selles, et transporditakse erinevas vanuses lapsi – alates sügavalt 
enneaegsetest beebidest kuni 18-aastaste noorukiteni. Esimene reanimobiil kingiti Tallinna 

Lastehaiglale aastal 1992. Alates sellest ajast on kõik lastereanimobiilid soetatud heade toetajate 

abiga. Lastereanimobiili maksumus koos kõigi vajalike seadmetega on orienteeruvalt 200 000 eurot. 
Uus reanimobiil peaks kava kohaselt lastehaiglasse jõudma 2020. aasta teises pooles. 

Lisaks lastehaigla vajadusteks soetatud meditsiinitehnikale toetasime 2019. aastal:  

- Haruldasi haigusi põdevate laste ravi. 
- Diabeedihaigeid lapsi insuliinipumpade ja transmitterite ostul. 

- Iganädalaste treeningute ning kahe suvise terviselaagri organiseerimist ülekaalulistele lastele.  
- Arstide ja õdede täiendkoolitust.  
- Nõuandetelefoni „Lastearst Kuuleb“ ülalpidamist. 
- Lastereanimobiili kütusetoetus Neste Eestilt. 

 

Harvikhaigusi põdevate laste ravi toetamine  

Üha enam toetame haruldaste haiguste ravi, sest individuaalse abi vajadus on kasvamas. Ravimid 

muutuvad järjest spetsiifilisemaks ning kaasaegses meditsiinis suudetakse ravida väga haruldaste 
haigustega patsiente, keda veel kümmekond aastat tagasi aidata ei osatud. Sellised ravimid on väga 
kallid ning Haigekassal ei ole sageli võimalik ravimi kulusid enne kompenseerida, kui ravimi tõhusus 
on tõestatud. Sellistel puhkudel saabki appi tulla Toetusfond. Aitame peredel maksta kallite ravimite 

eest, mis ei ole veel jõudnud Haigekassa hinnakirja, kuid mida meie arstid on pidanud vajalikuks 

efektiivseks raviks. Need ravimid võimaldavad olulisel määral parandada haige lapse elukvaliteeti või 
lausa päästa tema elu. 

2019. aasta veebruaris alustasime annetuste kogumist õe ja venna toetuseks, kes põevad haruldast 
geneetilist haigust  X-liiteline hüpofosfateemia. Haiguse tõttu kaotab keha fosforit ja tekib luude 
hõrenemine ning deformatsioon, haigusega kaasnevad pidevad valud jalgades ning halvimal juhul 
võivad lapsed elu lõpuni ratastooli sattuda. Juulikuus jõudis Eestisse uus Jaapanis välja töötatud 
ravim Crysvita, mille manustamine lastele andis häid tulemusi juba esimesel korral. Ravimi aastane 
maksumus kahele lapsele on üle 320 000 euro. Ravimi maksumust Haigekassa tänasel päeval ei 

kompenseeri ja selle ostmiseks puuduvad perel rahalised võimalused. Ravi jätkumine on praegu 
ülimalt tähtis, sest mõlemad lapsed on aktiivses kasvueas. Kui ravimi kaasabil toimub edasine ravi 

normaalselt, saavad nende laste luud kasvada ja areneda nagu tervetel lastel ning muid ravimeid ei 

pea juurde võtma.  
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Alates 2019. a. sügisest toetame 15-aastast Irinat, kellel on ülimalt harva esinev kaasasündinud 
geenirike, mille tulemusel põeb tüdruk rasket immuunpuudulikkust kroonilist mukokutaanset 
kandidoosi. Irina nahal, küüntel  ja limaskestadel on seeninfektsiooni kolded. Tal on tekkinud 

kroonilised kopsude muutused, kilpnääre ei tööta hästi, seedetrakti limaskest on kahjustunud, 
mistõttu on takistatud toitainete ja vitamiinide imendumine. See omakorda on põhjustanud 
puudulikku kasvu- ja kaaluiivet: tüdruk on haiguse tõttu kasvult eakaaslastest oluliselt väiksem ning 
ligi poole kergem. Irina on aastate jooksul saanud erinevaid seenevastaseid ravimeid ja seetõttu on 
tema haigustekitajad muutunud neist paljude suhtes immuunseks. Oktoobris alustati Tallinna 

Lastehaiglas Irina immuunsüsteemi mõjutavat ravi. Ravimi hind aastas on ligikaudu 25 000 eurot. 

Haigekassa ravimi maksumust antud haiguse puhul ei kompenseeri, kuna hindab seda 

eksperimentaalseks raviks.  

Toetusfond toetas lastehaigla onkoloogia osakonna lümfoomi patsietni. Tegemist oli ühekordse 
vajadusega ja väga ravimtundetu haigusega ja meie eesmärgiks oli lümfoomi kontrolli alla saamine, 
et oleks võimalik edasi jätkata ravi luuüdi transplantatsiooniga. 

2019. aasta suvel aitas Toetusfond koguda annetusi haruldast geenihaigust põdeva väikese Annabeli 
raviks. Tallinna Lastehaigla Toetusfondi kaudu tegi Annabeli toetuseks annetuse 89 eraisikut ja 

ettevõtet, kokku 3862 eurot. 

Ülekaaluliste laste suvelaagrid ja iganädalased treeningud 

Alates 2010. aastast korraldame ülekaalulistele lastele suvelaagreid, kus pannakse rõhku aktiivsele 
liikumisele ja tervislikule toitumisele. Lisaks laagritele toimuvad Toetusfondi algatusel  alates 2014. 

aastast kaks korda nädalas regulaarsed treeningud Tallinna Lastehaiglas. Projekt „Liigu nutikalt“ on 
KÜSK-i Šveitsi Vabaühenduste fondi abil alustatud projekti „Personaalne lähenemine laste 
ülekaalulisuse käsitluses“ jätk, mis on saanud hilisema rahastuse HMN-i projektide raames. 

Ülekaalulisus on probleem, mis puudutab järjest nooremaid lapsi ning mis vajab jõulist sekkumist 
kogu ühiskonnas. Ülekaaluliste laste arv Eestis on viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud - 

tänaseks on 33% Eesti kuni 16-aastastest lastest ülekaalulised.  

2019. aasta suvel toimus Toetusfondi algatusel ülekaalulistele lastele kaks kümnepäevast 
terviselaagrit Kuivoja Puhkekeskuses. Mõlemas laagrivahetuses osales 20 last vanuses 9-14 aastat. 

Lapsi juhendasid Tallinna Lastehaigla füsioterapeudid ning vabatahtlikud abilised. Laagri programm 

näeb ette füüsilist aktiivsust ja tervislikku toitumist. Laagri jooksul viidi läbi jalgratta- ja jalgsimatku, 

käidi ujumas, mängiti erinevaid pallimänge ning viibiti võimalikult palju värskes õhus. Laagrit külastas 
Rimi toitumisnõustaja Katri Merisalu ja Liina Heinvere Tallinna Lastehaiglast, kes rääkisid tervislikust 

toitumisest ning õpetasid valmistama tervislikke smuutisid. 

Laagri alguses toimus laste kaalumine, laste pikkuse- ja  vööümbermõõdu mõõtmine. Arvutati välja 
laste KMI. Igapäevaselt mõõtsid füsioterapeudid laste samme. 10 laagripäeva jooksul langes kõigil 
lastel kehakaal (keskmiselt  4kg lapse kohta) ja kahanes vööümbermõõt. Kokku langes kõigi laagris 
osalenud laste kehakaal 10 päeva jooksul 80 kg. Keskmine sammude arv päevas oli  25 500 sammu. 

Täheldatavad olid  muutused laste enesetunde ja psühholoogilise seisundi paranemisel, lapsed 
muutusid sotsiaalsemaks ja  julgemaks nii üheskoos tegutsemisel kui individuaalsete tegevuste 
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sooritamisel. Laagris kaovad ülekaalulistel lastel teiste omasuguste lastega  koos tegutsedes 
psühholoogilised barjäärid, mis neil on tavaliselt normaalkaaluliste eakaaslastega koos tegutsedes 
tekkinud. Normkaalulistest eakaaslastest on nad  tihti nõrgemad ja kohmakamad, ei suuda samal 
tasemel liikumistegevustes osaleda.  Suuremad lapsed kinnitasid, et nad õppisid nägema tervisliku 
toitumise ja liikumise vajalikkust; koos kehakaalu langemisega paranes nende enesehinnang ja 

enesetunne. Laagri lõppedes oli täheldatav laste füüsilise  võimekuse paranemine. Lapsed lubasid 
jätkata sammude lugemist ja kaalu jälgimist ning  andmete registreerimist arvutikeskkonnas. Laste ja 

lapsevanemate tagasiside toimunud laagri kohta oli väga positiivne.  

Sügisest kevadeni toimuvad fondi toel Tallinna Lastehaiglas kaks korda nädalas ülekaaluliste laste 
treeningud. Tegevused toimuvad 10-liikmelistes gruppides, ühe treeningu pikkus on 1h. Igal 

treeningul toimub kehaline tegevus (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 72%-l projektis 

osalenud kooliealistest lastest. 

 

Projektis osalevale lapsele peab toeks olema kogu pere, seega on meeskonda lülitatud ka 
lapsevanemad. Esmane ülesanne on kaalutõusu peatamine. Programmis osalemiseks on väga oluline 
lapse isiklik motivatsioon eesmärkide saavutmiseks. Kaalu normaliseerumise järgselt liigutakse juba 
edasi spordiringidesse. Maailma kogemused näitavad, et head lahendust pakub tänapäeva IT-

maailm. Meie projektis võimaldavad IT vahendid efektiivselt korraldada nõustajate ja 
laste/lapsevanemate vahelist kommunikatsiooni ja jälgida aktiivsust väljaspool treeningsaali. 
 

Projekti  “Liigu nutikalt 2”rahastas aasta I pooles Hasartmängumaksu Nõukogu koostöös 
Sotsiaalministeeriumiga. Treeningute korraldamisele aasta II pooles panid õla alla toitumisnõustaja 
Erik Orgu, maitseainetetootja Santa Maria, restoran Basiilik ja 725 eraisikut, kes kogusid Tallinna 

Lastehaigla Toetusfondile 7000 eurot võitluseks laste ülekaalulisusega. Suviste terviselaagrite 

korraldamist toetas Rimi – selleks andsid oma panuse kolm tuhat Juunijooksul osalenud 

liikumisharrastajat ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. 

Toetusfond meedias ja avalikkuses 

Heategevusliku suurkampaania ja projektide kajastamisel on meile abiks olnud paljud 

meediaväljaanded – Sky Media, Raadio Kadi, ERR raadiojaamad, Ring FM, Ekspress Meedia, Eesti 

Meedia,  Saarte Hääl, Meie Maa, Äripäev, Õhtuleht, Raplamaa Sõnumid, Põhjarannik, Eesti 

Päevaleht, 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, 

kv.ee, kv.rus, hydra.ee.  

Aasta jooksul on ilmunud heategevustemaatikat, s.h. Toetusfondi töid ja tegemisi, käsitlevaid 
artikleid ja saateid erinevates meediaväljaannetes – Postimees (nii eesti- kui vene keeles), Õhtuleht, 
Delfi, Pere ja Kodu, ETV Ringvaade ja Terevisioon, Kanal 2, TV3, Tallinna TV, Vikerraadio. 

Kodumeediakanalite kõrval oleme saatnud TF tööd ja lastehaigla vajadusi tutvustavaid artikleid 
ning  pildimaterjali ka Kanada, USA ja Rootsi eestlaste ajalehtedesse.   
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2019. aastal ilmus Tallinna Lastehaigla Toetusfondi uudiskiri 4 korda. Uudiskirja saajaid on üle 4200. 
Värsket infot Toetusfondi tegemiste kohta leiab jooksvalt fondi kodulehelt www.toetusfond.ee ning 

Facebooki ja Instagrami kontodelt. Facebookis on Toetusfondi lehel 1298 jälgijat ning Instagramis üle 
200 jälgija. Kajastame fondi tähtsamaid sündmusi ning kohtumisi heade koostööpartneritega piltidel 
ja lugudes, et tänada heategijaid ja olla inspiratsiooniks teistele. Kui varasemalt oli Toetusfondi 

koduleht saadaval eesti ja inglise keeles, siis 2019. aastal tõlkisime kodulehe vene keelde. Tõlkimisel 
olid meile vabatahtlikena abiks Tallinna Ülikooli vene filoloogia üliõpilased Anna Mändmaa ja Anna 
Zubkova, kellele oleme tehtud töö eest väga tänulikud. 

Toetusfondi ürituste ja heategevuslike kampaaniate kujundusliku poole pealt ja heade ideede ning 
ettepanekutega on abistanud Imagine AD OÜ. Imagine on valinud Tallinna Lastehaigla Toetusfondi 

oma heaks partneriks, kellele tehakse kõik agentuuri tööd tasuta. 2019. a. jätkasime koos  

kampaaniaga „Reanimobiilita on elu võimatu“. Kampaania reklaam oli laialdane ja hästi märgatav, 
millest andis tunnitust ka oluliselt suurenenud annetuste summa. 

22. mail esines Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer ettekandega Vabaühenduste 
Liidu annetuste kogujate võrgustiku kohtumisel, kus tutvustas erinevaid annetuste kogumise viise ja 
tehnilisi lahendusi. 

Toetuste kogumiseks on jätkuvalt tasuta annetustelefonid avanud Telia Eesti AS ja neile võimaldasid 
ristkasutuse 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 €.  

Tallinna Lastehaigla Toetusfond korraldas oma 2018. aasta suurimatele annetajatele traditsioonilise 

tänuõhtu 8. mail Arvo Pärdi Keskuses Laulasmaal. Tervituseks said sõna Tallinna Lastehaigla 
Toetusfondi patroon Evelin Ilves, Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts ning Tallinna 

Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer. Väikese kontserdi andsid Ott Lepland ja Jaagup 
Kreem, õhtut juhtis Juhan Krull. Tallinna Lastehaigla Toetusfondi Aasta Toetaja tiitli pälvisid Harry 

Muld perega ja Selver AS. Aastate Toetajad on AB Medical Group Eesti OÜ, Eesti Liikluskindlustuse 
Fond, Sakala Eragümnaasium ja Smarten Logistics AS. Lisaks anti välja 18 Kuldsponsori ja 20 
Hõbesponsori tiitlit ning 42 tänukirja. Auhinnakujud kinkis skulptor Tauno Kangro. Tänuõhtut aitas 
korraldada Imagine AD meeskond, õla panid alla ja toetasid Catering Service, LTT AS ja Lux Express. 

Eriline tänu kuulub Arvo Pärdi Keskusele, kes avas külalislahkelt oma uksed.  

Aasta numbrites 

Möödunud, 2019. aastal ületas Tallinna Lastehaigla Toetusfondile tehtud annetuste kogusumma 

esimest korda miljoni euro piiri.  2019. a. oli Tallinna Lastehaigla Toetusfondi kogutulu 1’038’828  
eurot (lisaks ka mitterahaline abi 2632 eurot). Tasuta meediareklaami ja muud tegevusabi saab 

hinnata 370’000 eurole. 

Suurimateks toetajateks aastal 2019 olid: AS Selver poolt korraldatud kampaania „Koos on kergem“; 
restoranikett McDonald’s novembris korraldatud heategevuskampaania „McHappy Day ning USA 

rockansambel Metallica, kes tegi annetuse Tartus toimunud kontserdi piletimüügitulust. 

http://www.toetusfond.ee/
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Samal perioodil on Toetusfond Tallinna Lastehaigla ja haigete laste heaks teinud sihtkulusid kokku  

370’608 euro  väärtuses. Osa planeeritud toetusest lükkus seoses lastehaigla hangetega 2020. 

aastasse. 

Tänaseni kajastub TF kuluaruandes Tallinna Lastehaigla tasuta kasutuses oleva aparatuuri 
amortisatsioon. 2019. a. on Toetusfondi bilansis olevate meditsiiniaparaatide amortisatsioonikulu  

33’766 eurot. Lisaks kuulub Toetusfondi ülesannete hulka  ka hangete korraldamine ning lepingute 

sõlmimine tarnijaga. 

Maksu- ja Tolliametile saadetud INF4 nimekirjas, mis sisaldas andmeid annetajate kohta 

tulumaksusoodustuseks, oli 8728 eraisikut  ja 148 ettevõtet ning organisatsiooni. Püsiannetuslepingu 
sõlminud inimeste arv on praeguse seisuga 3874. 

Endiselt on hädavajalik tasuline nõuandetelefon „Lastearst kuuleb”. 2019. aastal minutihinda 1€  ei 
muudetud (on püsinud muutumatuna euro-aja algusest). Probleemiks teenistuse juures on 

valvearstide kõrge vanus, arstide koolitus. 2019.a. tõsteti nõuandeliini töötajate töötasu. 

„Sõprade ringi“ paljud liikmed on  annetanud lastehaiglas ravil olevate laste heaks juba üle 20 aasta. 

2019. a. jätkusid traditsioonilised toetused  Eesti Abistamiskomiteedelt USA-s ja Kanadas ning 

annetused Tallinna Lastehaigla Toetusfondile eraisikutelt läbi EERO Kanadast.  

Ülevaade 2019. aasta projektidest 

2019. aastal jätkus koostöö mitmete varasemate partneritega, kuid  Tallinna Lastehaigla Toetusfondi 
toetajate hulka lisandus mitmeid uusi sõpru/toetajaid uute ja huvitavate projektidega. 

2018. aasta novembrist kuni jaanuarini 2019 korraldas Selver  16. korda heategevuskampaania „Koos 
on kergem“. 53 Selveris üle Eesti koguti klientide annetusi oma maakonna haigla laste- või 
sünnitusosakondadele. Suurim toetussumma – 59 000 eurot – kogunes tänu headele annetajatele 
Tallinna Lastehaiglale, mis anti üle 30. jaanuaril 2019. Annetussumma eest soetati 
elektroentsefalograaf, mis on meditsiiniseade aju elektrilise aktiivsuse registreerimiseks. Uus aparaat 

avab paremad võimalused peaaju haiguste nagu epilepsia, une- ja teadvushäired, kaasaegseks 
diagnostikaks ning raviks. 

3. märtsil Riigikogu valimisõhtul viisime Toetusfondi annetuskastid eelneval kokkuleppel seitsme 
erakonna valimispidudele Tallinnas. Kokku kogunes valimisõhtul annetustena 165 eurot. 

2018. aasta jõulukuul Olerexi heategevuskampaanias „Ulata abikäsi“ osalenud inimesed aitasid 
koguda Tallinna Lastehaigla Toetusfondile ja Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile toetuse 

käerobotite soetamiseks. Annetussumma anti Toetusfondile üle 18. märtsil.  

10.-12. mail toimus Tallinna Lauluväljakul VII Rahvusvaheline Autorinukkude näitusfestival 
„NukuKunst“. Näituse korraldajaks on Eesti Nukukunsti Maja. Näitusel sai tutvuda Eesti, Venemaa, 

Läti, Leedu, Ukraina, Valgevene, Saksamaa, Hollandi ja teiste riikide kunstnike-nukumeistrite 

loominguga. Näitus „NukuKunst“ on heategevuslik projekt – kasum piletimüügist ja näituse raames 
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toimuvatest üritustest – töötubadest ja heategevuslikest müükidest annetati taas Tallinna 

Lastehaigla Toetusfondile. 

25. mail toimus Tallinnas Tondiraba Jäähallis esimest korda heategevuslik kosmonaudiharjutuste 
võistlus Worldman Games, mis kogus raha haruldast haigust põdevate õe ja venna Amy ja Elari 

Markuse raviks. Heategevusaktsiooni aitas korraldada MTÜ Südamete Soojus. 

Lastekaitsepäeval, 1. juunil toimus Tallinna vanalinnas traditsiooniline Rimi Juunijooks, millest osa 

võtnud ligi kolm tuhat liikumisharrastajat andsid oma panuse Tallinna Lastehaigla Toetusfondi 

korraldatava ülekaaluliste laste suvelaagri heaks. 5 km raja läbisid ka tublid tulevased laagrilapsed 
ise. Annetustšeki andis Raekoja platsil toimunud auhinnatseremoonial Tallinna Lastehaigla 
Toetusfondi juhatajale Inna Kramerile üle Rimi Eesti juht Vaido Padumäe. 

AS Tallink Grupp andis 3. juunil Tallinna Lastehaigla Toetusfondile üle Tallinnas Saku Suurhallis 

toimunud iga-aastase Tallink Duty Free koolitusmessi käigus korraldatud heategeva loteriiga kogutud 

toetuse.  Annetusega toetatakse uue lastereanimobiili soetamist Tallinna Lastehaiglale. 

Juulikuus otsustas maailma üks tuntumaid rokkbände Metallica annetada igalt Tartu kontserdile 
müüdud piletilt osa Tallinna Lastehaigla Toetusfondile. Annetussumma moodustab arvestatava osa 
uue reanimobiili maksumusest. Oleme kogu südamest tänulikud kõigile Metallica liikmetele, kellega 
fondi esindajatel oli rõõm kohtuda vahetult enne kontserdi algust:  James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk 
Hammett ja  Robert Trujillo. Suur aitäh All Within My Hands Foundation ja Live Nation Estonia, kes 

meid bändiga kokku viisid. 

Avatud Talude Päeval 21. juulil kutsus HALINGA OÜ Piimajõe farm oma külalisi üles tegema annetusi 
uue lastereanimobiili soetamiseks Tallinna Lastehaiglale. Huvilistel oli võimalus näha oma silmaga, 

kuidas käib töö moodsas suurfarmis, süüa pannkooki ja juua värsket külma piima.  

Tapa linna päevade raames toimus 10. augustil takistusjooks Battle For Tapa, mida viib läbi 
kaitseväelasi, sportlasi ja treenereid koondav spordiklubi STEV. Võistluse korraldajad kogusid 

osalejatelt ja pealtvaatajatelt annetusi Tallinna Lastehaigla Toetusfondile.  

Lääne-Harju vald korraldas tänavu matkasarja „Kõnnime laste ja tervise heaks, “ millest osa võtnud 
inimesed annetasid Tallinna Lastehaigla Toetusfondile enneaegsete laste heaks. Käesoleva aasta 
veebruarist kuni 17. novembrini, mil tähistatakse ülemaailmset enneaegsete laste päeva, toimus 
Lääne-Harju valla looduskaunites kohtades pühapäeviti kokku 18 heategevuslikku matka. Matka 

korraldajad külastasid haiglat 18. novembril, mil annetussumma Toetusfondile pidulikult üle anti. 

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Tiit Kõuhkna toetas juba 17. aastat   lastehaigla 

parima arsti, nooarsti, õe ja kaheksandat aastat ka noorõe premeerimist. Preemiafondi suurus on 

7000  eurot, millele fond lisab tulumaksusumma.  

10. detsembril toimunud Tallinna Lastehaigla Toetusfondi heategevuslikul  jõululaadal kogusime 
toetust uue lastereanimobiili soetamiseks. Me täname kõiki Lastehaigla töötajad ning Toetusfondi 
sõpru, kes annetasid laadale müügiks palju suurepärast kaupa - isetehtud hoidiseid, suupisteid, 

küpsetisi, sokke, kindaid, keraamikat, ehteid jpm. Toetusfondi jõululaat oli seotud 3. detsembril 
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toimunud Eesti esimeste annetamistalgutega. Sel päeval võtsid kümned vabaühendused üle Eesti 
ette erinevaid tegevusi, et koguda annetusi ühiskondlike probleemide lahendamiseks ning kutsuda 
inimesi üles endale olulist valdkonda toetama. 

TV3 heategevussaade "Inglite aeg" kutsus jõuluajal toetama abivajajaid, kes on sattunud keerulisse 
olukorda, mida nad ei suuda omal jõul lahendada. Saatesse jõudsid viie abivajaja lood, kellest kolm 
on Tallinna Lastehaigla patsiendid – Amy, Elari Markus ja Irina. Annetajate toel koguti kokku 223 539 

eurot, mis jagatakse kõigi abivajajate vahel võrdselt.  

2019. aasta novembrikuu jooksul toimus McDonald’s restoranides traditsiooniline heategevuslik 
kampaania McHappy Day™, mille vältel ostsid McDonald'si kliendid helkureid ning tegid selle  

tulemusel annetuse Tallinna Lastehaiglale käeroboti soetamiseks. Igal aastal on McHappy Day 
eesmärgiks parandada laste heaolu ning sel aastal koguti annetusi laste käeroboti jaoks. Käerobot on 
kaasaegne aparaat, mis aitab ennekõike neid lapsi, kellel on ühe kehapoole halvatus või kes ei saa 
neuroloogiliste häirete tõttu oma käsi tavapärasel viisil liigutada.  

Kümme aastat on Sakala Eragümnaasiumi lapsed korraldanud jõulukontserti ja –laata, mille tulu 

annetatakse Tallinna Lastehaigla Toetusfondile. 2019.a. toetas Sakala Erakool geneetilist haigust 

põdeva Irina ravi. 

Lisaks Sakala Eragümnaasiumile toimusid kooliõpilaste korraldatud heategevuslikud projektid ja 

laadad ka paljudes teistes koolides ning lasteaedades. Fondile annetati erinevate heategevusürituste 
käigus kogutud raha, kuid lastehaiglas olevatele lastele toodi kingituseks ka mänge, mänguasju ning 
raamatuid ja jõulu ajal piparkooke. Lastest ja noortest on sirgumas heategijate uus põlvkond. 
Siinkohal on ära toodud lasteaiad ja koolid, kes on aasta jooksul Toetusfondile annetusi teinud: 
Planeedi Mudila lastesõim, Tallinna Heleni Kooli Lasteaed, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 2.c klass, 
Tallinna Lasteaed Päikene, Tallinna Vormsi Lasteaed, Erakool Intellekt, Jakob Westholmi 

Gümnaasiumi 6.a klass, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tabasalu Ühisgümnaasiumi 7.c klass, Tallinna 
53. Keskkool, Tallinna Kunstigümnaasiumi 11. Klass, Tallinna Õismäe Gümnaasium (Ökulid MTÜ), 
Tallinna Pääsküla Kool, Tallinna Reaalkooli 135. lennu b klass, Tallinna Tehnikagümnaasiumi 
algklassid, Tallinna Ühisgümnaasiumi 4.b ja 8.a. klass, Väätsa Põhikool, THK, Tartu Ülikooli ETJ 
magistrikursused. 

Jätkuvalt on toimiv Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse ja Tallinna Lastehaigla Toetusfondi 

koostööleping, mille raames toetab keskus iga konverentsil või koolitusel osaleja eest Tallinna 
Lastehaiglas viibivate laste ravi. On tänuväärne, et konverentside ja koolituste korraldamisel ja sisu 
loomisel keskendub Eesti Koolitus – ja Konverentsikeskus lisaks kliendi ootustele ja rahulolule ka 

võimalusele teha head. 

Alates märtsist annetab väikeettevõtja Eleri Ütsmüts oma ettevõtte Siidilus igalt müüdud tootelt 5% 
Tallinna Lastehaigla Toetusfondile. Siidilus valmistab käsitööna siidist juuksekaunistusi.  

2019. a. tehti mitmeid sünnipäevaannetusi ja klientidele jõulukingituste asemel annetusi Tallinna 

Lastehaigla Toetusfondile. 
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Lisaks rahalisele toetusele on haiglale tehtud palju materiaalseid annetusi.  

Neste Eesti on toetanud kütusega Tallinna Lastehaigla reanimobiili väljasõite alates 1993. aastast 

ning koostöö jätkub ka edaspidi. 

Jätkub koostöö Logotrade OÜ-ga – 2019.a. valmistas firma Tallinna Lastehaigla Toetusfondile fondi 

logoga tooteid, mida oleme saanud kinkida oma toetajatele ja jõulude ajal lastehaiglas viibivatele 

lastele.  

Jaanuaris tõi Tieto OÜ haiglasse piparkoogikarbid, mille kinkisime kõige pisemate beebidega haiglas 

olevatele lapsevanematele. 

Märtsikuus annetasid kunstnikud Heiki Ernits, Regina Lukk-Toompere ja Catherine Zarip lastehaiglale 

üle 30 teose, millest osa on käsitsi joonistatud originaallooming ning osa suured väljatrükid 
raamatuillustratsioonidest. Projekti eestvedaja oli heategija Mariliis Pruul, kes võttis enda peale kogu 
ajamahuka korraldustöö, mis hõlmas läbirääkimisi ja kokkuleppeid kunstnikega, tööde trükkimist ja 
Tallinna Lastehaiglasse toimetamist. Detailirohked ja lastepärased pildid rõõmustavad haiglas nii 
pisikesi patsiente kui ka nende vanemaid. Pildid anti üle Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute 
osakonnale ning erakorralise meditsiini ja ägedate infektsioonide osakonnale.  

Septembris käisid Lastehaiglas külas ettevõtete Kiigesellid ja Breden Kids esindajad, et anda üle 
kingitused, mis tooksid rõõmu haigla patsientidele. Kiigesellid ja Breden Kids kutsusid varasema 
kampaania raames inimesi üles jagama oma mõtteid, kellele heategevuse korras kinkida Kiigesellide 

kiik ja kotitäis Breden Kidsi kvaliteetseid lasteriideid ning valituks osutus Tallinna Lastehaigla. 

Ettevõte Inchcape Motors Estonia tõi 23. septembril haiglassse suure hulga kingitusi, mis sügise 
alguse puhul erinevates osakondades viibivatele lastele laiali jagati. Lisaks kingiti haiglatöötajatele 
kohvimasin. Igal aastal leitakse mõni toetusprojekt, milles löövad kaasa kõik Inchcape Motors 

töötajad ühtse meeskonnana. Tänavu olid kingituste toomise aktsiooni kaasatud ka töötajate 
pereliikmed. 

Tomson Trade Group on mitme aasta jooksul korduvalt saatnud lastehaigla patsientidele kingituseks 

pehmeid TY kaisuloomi, mis toovad lastele alati palju rõõmu. Mänguasju jagasime lastekaitsepäeval 
ning jõulude ajal. 

28. novembril käisid Tallinna Lastehaigla patsientidele esinemas viiuliansambli Võlukeeled noored, 
aga väga kogenud solistid ning nende õpetaja Tereza Shmerling. Lisaks meeleolukale 
kontserdielamusele oli kuulajatel võimalus ise rütmipillidel kaasa mängida. Julgemad said proovida 
ka viiulist helisid välja võluda. 

28.novembril sai Tallinna Lastehaigla  40 aastaseks. Toetusfond on tegutsenud lastehaigla kõrval 
juba 26 aastat, seega üle poole haigla tegutsemisajast. On tore vaadata hetkeks tagasi, et siis ühiselt 
teed jätkata. Toetusfondil on tihe koostöö haigla juhtkonna ja erinevate osakondadega- nii oleme 

pidevalt kursis patsientide ja personali vajadustega. Meie ühiseks eesmärgiks on aidata tagada 
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lastehaiglas kaasaegsed olmetingimused ja ravivõimalused, et iga laps, kes siia majja satub, saaks 

parimat võimalikku raviabi. 

Detsembri alguses saatsid Tallink Duty Free päkapikud Tallinna Lastehaiglasse kingitusi, mida saime 
jagada enne jõule haiglas olevatele lastele, et tuua neile pühaderõõmu.  

20. detsembril kostus lastehaigla koridorides ja mängutubades laulu ja pillimängu. Koos Balsnacki 
päkapikkudega tuli üllatuslikult külla laulja Uku Suviste, kelle esinemine tõi majarahva silmisse sära ja 
südamesse palju rõõmu. Balsnacki poolt toodi lastele krõbistamiseks kamapalle ja popkorni ning 
värvimiseks värviraamatuid. Õnnelikud olid nii lapsed, vanemad kui ka haiglapersonal. 

Veel mitmed toredad ettevõtted ja organisatsioonid hoolitsesid selle eest, et pühade ajal haiglas 
olevatel lastel oleks natukenegi jõulurõõmu ja nad saaksid päkapikkudelt kingitused. Meie siiras tänu 
teile: Tallinna linn, kes saatis lastele suured kommipakid, mesinik Egon Müür, kes kinkis lastele 
meepurgid ning McDonald's, kes saatis Happy Meal mänguasju. 

Heaks koostööpartneriks Tallinna Lastehaigla Toetusfondile on saanud Tallinna Kesklinna valitsus 

eesotsas noore ja hakkaja linnaosavanema Vladimir Svetiga.  Heategevuskampaaniaga „Ilutulestikuta 
elu on raske? Reanimobiilita elu on võimatu!“ kutsus Tallinna kesklinna valitsus 2019. aasta 
detsembris  ilutulestiku ostmise asemel annetama lastehaiglale reanimobiili soetamiseks. 

Jõulukaartide müügist laekunud toetus  on kogunenud Saargraafika OÜ, Karto Eesti OÜ, Vivesti OÜ-

lt, lisaks TF poolt trükitud kaardid haiglas viibinud laste joonistustega ning urmelitega kaartidelt.  

2019. andsime koostöös ettevõttega The Buddies välja urmelite nuputamis-ja värviraamatu, mida 
saab jagada ajaveetmiseks haiglas olevatele lastele.  

Toetusfondi poolt välja antud heategevuslik muinasjuturaamat „Urmelid ja 12 heategu“ on jätkuvalt 

müügil Apollo raamatukauplustes. 

Jätkuvalt pakub mugavat võimalust teha annetusi mTasku rakendus. Annetada saab vaid paari klikiga 
ning internetipanka sisenemata või sularaha omamata. mTasku on Tallinna Kaubamaja Grupi ja Telia 

koostöös valminud ning LHV panga maksetarkvarale tuginev maksevõimalus, mis võimaldab 
sisestada oma panga- ja kliendikaartide andmed telefonis olevasse rakendusse. Seejärel piisab 
mTaskuga liitunud kauplemiskohtades ostu eest tasumiseks vaid telefonist – maksmiseks tuleb 

skannida kassal olev QR-kood või kasutada NFC-kiipi.  

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi südamevalguse installatsioon oli 2019. aastal eksponeeritud 
tehnoloogiamüügifirmas Valge Klaar, Telia Kristiine keskuse esinduses, Rotermanni kvartalis, 

Kadriorus festivalil „Valgus kõnnib“ ning Ülemiste kaubanduskeskuses. Helistades Toetusfondi 

annetustelefonide numbritele saavad heategijad teha 5-, 10- või 25-eurose annetuse ning panna 

südamel tulukesed vilkuma. Installatsiooni idee autor on festivali „Valgus kõnnib“ kunstiline juht 
Kristiina Kirsel. Südame ehitas Ledimeister, programmeerimise osas pani õla alla Valge Klaar ning 
annetustelefonide kasutamist võimaldab Telia. Transpordi osas on aidanud Transmovers. 
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Vabatahtlikku tuge oleme saanud Heateo SA poolt algatatud kogukonnapraktika raames. Nii on ka 

2019. a. Toetusfondis praktikal olnud kooliõpilased erinevatest Tallinna koolidest.  Nad on abistanud 

fondi  lastehaiglas toimunud heategevuslaadal ja projekti „Liigu nutikalt“ treeningutel. 

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi heaks püsiannetuslepingute sõlmimisega tehti algust 2015. aastal. 
Seda projekti viime läbi koos Promosale OÜ-ga. Sellest ajast alates on järjest suurenenud fondi 
püsiannetajaskond, keda praeguseks on juba üle 6000 inimese. Püsiannetuslepinguid sõlmitakse 
Tallinna suuremates kaubanduskeskustes ja Selverites. Kokku teeb Toetusfondi heaks tööd 20 noort, 
kes lisaks lepingute vormistamisele jagavad inimestele aktiivselt infot fondi tegemiste kohta.  

Kui tegevuse algusaastatel pigem kardeti end fondiga püsivalt siduda ja lepingut sõlmida, siis täna 
saavad inimesed püsiannetuse olulisusest paremini aru, seda just tänu erinevate  
heategevusorganisatsioonide efektiivsele teavitustööle, kus püsiannetustele on varasemast rohkem 

tähelepanu juhitud.  Püsiannetuslepingu saab igal ajal lõpetada, kuid soovitame siiski enne tõsiselt 
kaaluda, kas ollakse valmis end igakuise püsiannetuslepinguga siduma, sest alati on võimalus teha ka 
ühekordne annetus ilma lepingut sõlmimata. Täname meie häid koostööpartnereid, tänu kellele 
püsiannetuslepingute sõlmimise süsteem toimib: Imagine, Swedbank, Fitek, Selver, Citycon, Artist 

Media, Comdecor ja Copy Pro. Just püsiannetus tagab kindlustunde lastehaiglale, andes nii igale ravi 
vajavale lapsele parima võimaluse eluterveks tulevikuks. Aga mitte vähem oluline pole annetuse 
emotsionaalne pool - aidates täna neid, kellel on raske, saame oma kogukonda paremaks muuta. 

Kampaaniaks valmisid ka TF flaierid, mis tutvustavad Toetusfondi ja võimalusi toetamiseks. 

President Kersti Kaljulaid andis 22. veebruaril Laulasmaal Arvo Pärdi Keskuses üle riiklikud 
teenetemärgid 112 inimesele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud Eesti 

elu paremaks. Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer pälvis Eesti Punase Risti IV klassi 
teenetemärgi. Inna Kramer on juhtinud Toetusfondi tegevust 20 aastat. Vabariigi President 
tunnustas riikliku teenetemärgiga ka muusik Jaagup Kreemi, kes on pikaaegne Tallinna Lastehaigla 

Toetusfondi nõukogu liige. Jaagup Kreem pälvis Valgetähe V klassi teenetemärgi. 

2020.a.jätkab Toetusfond oma 28 -ndat tegevusaastat abistades seekord põhiprojektina lastehaiglat 
unikaalse unekeskuse loomisel. Jätkuvad ka paljud juba käivitunud projektid - ülekaaluliste laste 
treeningprogramm, terviselaagrid, ravimite toetus, insuliinipumpade eest tasumine jne. 

p.s. Täna on raske prognoosida kuidas mõjutab Toetusfondi tegevust kriisiolukord seoses COVID-19 

viiruse levikuga. Loodame, et toetajad aitavad meil lubatud ulatuses lastehaigla patsiente toetada. 

Kuid peame olema valmis ka tulu languseks, sest tegelik mõju ulatus selgub siiski alles tulevikus. 

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 2019. a.  jätkub koostöö uute projektide 
arendamisel ning heategevuslike ürituste organiseerimisel ja nendes osalemisel sama aktiivselt.  

2019. a. oli Toetusfondis tööl neli palgalist töötajat. 

Alates 2007. a. on Toetusfondi patroon pr. Evelin Ilves.  

Peetud on  5 protokollilist koosolekut. 

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogusse kuuluvad: 

Esimees:  Janek Mäggi 

Liikmed: Adik Levin, Erki Peegel, Jaagup Kreem, Merike Martinson, Pille Lukin- Kangur, Raivo Laus, 

Silva Tomingas, Tiit Kõuhkna. 

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu jätkab 9-liikmelisena. 
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sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 1 856 554 1 291 245 2

Finantsinvesteeringud 320 375 304 149 3

Nõuded ja ettemaksed 7 839 9 207 4

Kokku käibevarad 2 184 768 1 604 601  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 0 33 766 5

Kokku põhivarad 0 33 766  

Kokku varad 2 184 768 1 638 367  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 263 967 144 169 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 3 790 3 575 7

Kokku lühiajalised kohustised 267 757 147 744  

Kokku kohustised 267 757 147 744  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 490 623 1 362 588  

Aruandeaasta tulem 426 388 128 035  

Kokku netovara 1 917 011 1 490 623  

Kokku kohustised ja netovara 2 184 768 1 638 367  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 1 019 731 673 973 8

Kokku tulud 1 019 731 673 973  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -370 608 -280 185 9

Mitmesugused tegevuskulud -106 904 -100 265 10

Tööjõukulud -101 162 -71 992 11

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -33 766 -78 184 5

Kokku kulud -612 440 -530 626  

Põhitegevuse tulem 407 291 143 347  

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt 16 226 -15 518 3

Muud finantstulud ja -kulud 2 871 206 12

Aruandeaasta tulem 426 388 128 035  



17

sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond 2019. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Laekunud annetused ja toetused 1 219 630 904 156  

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -463 670 -205 583  

Väljamaksed töötajatele -102 912 -73 755  

Laekunud intressid 2 815 1 607  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
13 000 6 000 7

Muud rahavood põhitegevusest -103 610 -96 375  

Kokku rahavood põhitegevusest 565 253 536 050  

Kokku rahavood 565 253 536 050  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 291 245 755 184 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 565 253 536 050  

Valuutakursside muutuste mõju 56 11  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 856 554 1 291 245 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 1 362 588 1 362 588

Aruandeaasta tulem 128 035 128 035

31.12.2018 1 490 623 1 490 623

Aruandeaasta tulem 426 388 426 388

31.12.2019 1 917 011 1 917 011
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond  on koostanud 2019.a.raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti Finantsarvestuse

Standardi nõuetega. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja

Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

2019.a.aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidega.

Sihtasutus on koostanud täismahus aastaaruande.

2019.a. aastaaruanne on koostatud eurodes

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. Kõik

aktsiad, fondide osakud jm väärtpaberid, mida Tallinna LH Toetusfond omab, on noteeritud avalikel börsidel ja  Tallinna Börsil, seetõttu on

need bilansis hinnatud avalike börside ja Tallinna Börsi bilansipäeva  noteeringu alusel, välisvaluutas olevad on ümberhinnatud

aruandeperioodi viimase pangapäeva EKP valuutakursi järgi.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed

Kohustised ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustisi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustiste 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 €

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.

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

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.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Sularaha kassas 8 292 5 131

Swedbank 900 420 474 292

SEB Pank 168 147 67 135

Luminor Pank 43 713 30 839

LHV Pank 50 433 28 709

Tähtajalised hoiused 685 000 685 000

Paypal konto 549 139

Kokku raha 1 856 554 1 291 245

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Fondiosakud

31.12.2017 319 667 319 667

Kasum (kahjum)

müügist ja

ümberhindlusest

-15 518 -15 518

31.12.2018 304 149 304 149

Kasum (kahjum)

müügist ja

ümberhindlusest

16 226 16 226

31.12.2019 320 375 320 375
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Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 7 839 7 839

Ostjatelt laekumata

arved
7 839 7 839

Kokku nõuded ja

ettemaksed
7 839 7 839

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 8 555 8 555

Ostjatelt laekumata

arved
8 555 8 555

Muud nõuded 652 652

Kokku nõuded ja

ettemaksed
9 207 9 207

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 

Muud masinad

ja seadmed

31.12.2017  

Soetusmaksumus 666 100 666 100

Akumuleeritud kulum -554 150 -554 150

Jääkmaksumus 111 950 111 950

  

Amortisatsioonikulu -78 184 -78 184

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 666 100 666 100

Akumuleeritud kulum -632 334 -632 334

Jääkmaksumus 33 766 33 766

  

Amortisatsioonikulu -33 766 -33 766

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 666 100 666 100

Akumuleeritud kulum -666 100 -666 100

Jääkmaksumus 0
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 13 987 13 987

Saadud ettemaksed 249 980 249 980

Tulevaste perioodide tulud 249 980 249 980

Kokku võlad ja ettemaksed 263 967 263 967

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 122 097 122 097

Muud võlad 72 72

Muud viitvõlad 72 72

Saadud ettemaksed 22 000 22 000

Tulevaste perioodide tulud 22 000 22 000

Kokku võlad ja ettemaksed 144 169 144 169

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

 31.12.2017 Laekunud Tagasi makstud 31.12.2018 Lisa

nr
Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

T.Kõuhkna preemia 7 000 -7 000  

Selver AS 42 600 -42 600  

Terviseedendusprojekt 3 575 6 000 -6 000 3 575  

Kokku

sihtfinantseerimine

põhivarade

soetamiseks

3 575 55 600 -55 600 3 575  

Kokku

sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

3 575 55 600 -55 600 3 575 8

 



23

sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond 2019. a. majandusaasta aruanne

 31.12.2018 Laekunud Tagasi makstud 31.12.2019 Lisa

nr
Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

Selver AS 59 000 -59 000  

T.Kõuhkna preemia 7 000 -7 000  

HMN

sihtfinantseerimine
3 575 -3 575  

Erafirmade toetus

terviseedendusprojektile
7 000 -3 210 3 790  

Tln.Sotsiaal- ja

terviseameti

laagritoetus

6 000 -6 000  

Kokku

sihtfinantseerimine

põhivarade

soetamiseks

3 575 79 000 -78 785 3 790  

Kokku

sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

3 575 79 000 -78 785 3 790 8

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 940 946 610 573  

Sihtotstarbelised annetused 78 785 63 400 7

Kokku annetused ja toetused 1 019 731 673 973  

sh eraldis riigieelarvest 3 575 6 000  

sh erafirmade toetus terviseedendusprojektile 3 210 0

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tallinna Lastehaiglale med.aparatuur, ravimid jne. 355 073 265 435

Tallinna Lastehaiglale jagatud toetused ja annetused,

T.Kõuhkna preemia
8 750 8 750 7,8

HMN sihtfinantseerimine 3 575 6 000 7,8

Erafirmade toetus terviseedendusprojektile 3 210 0 7,8

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
370 608 280 185  
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Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2019 2018

Ürituste ja reklaamiga seotud kulud 7 013 29 293

Fondi tegevuskulud 12 749 15 815

Muud kulud 87 142 55 157

Kokku mitmesugused tegevuskulud 106 904 100 265

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 75 607 53 806

Sotsiaalmaksud 24 950 17 756

Töötuskindlustusmaksukulu 605 430

Kokku tööjõukulud 101 162 71 992

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 4

vt. Lisa 13

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud
(eurodes)

 2019 2018

Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest 56 11

Saadud intressid 2 815 195

Kokku muud finantstulud ja -kulud 2 871 206

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 9 9

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 46 762 42 568

 

 

vt. Lisa11 
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2019.a. on nõukogu liikmelt T.Kõuhknalt saadud annetus 7 500 eurot preemiate maksmiseks Lastehaigla aasta parimatele töötajatele. 

Tallinna Lastehaiglale on edastatud annetusi, toetusi, ravimeid ja aparatuuri summas 370 608 eurot


