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SIHTASUTUSE TALLINNA LASTEHAIGLA TOETUSFOND 2021. A. TEGEVUSARUANNE          

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

heategevusfond. Fondi asutamisega pandi alus Eesti esimesele heategevusorganisatsioonile, mille 

eesmärk on haigete laste ning nende perede abistamine. 

Tallinna Lastehaigla Toetusfond on ligi 30 tegutsemisaasta jooksul kogunud tuhandete heade inimeste 

ja sadade ettevõtete abiga üle 15 miljoni euro annetusi. See raha on eelkõige kulunud haruldaste 

haigustega laste ravimikulude katmiseks, haiglale kaasaegse aparatuuri soetamiseks, 

terviseedendusprojektide ja töötajate koolituste finantseerimiseks ning osakondade uuendamiseks. 
Läbi aastate oleme pidanud tähtsaks Toetusfondi rolli heategevuse idee algataja ja levitajana 
ühiskonnas.  

Viimastel aastatel on märkimisväärselt kasvanud fondi püsiannetajate hulk. Praeguseks on 

püsiannetajaid 6933. Toetusfondi jaoks on püsiannetajad väga olulised, sest nende annetused aitavad 

tagada kindla sissetuleku, mille abil lastehaigla arengusse panustada. Igakuine väike püsiannetus 
võimaldab inimesel jagada heategevuseks mõeldud summa aasta peale võrdseteks osadeks ning 
vältida ühekordset suuremat väljaminekut. Eesti inimeste jaoks on muutunud loomulikuks anda 

igakuiselt oma väike panus abivajajatele mõne heategevusorganisatsiooni kaudu. Tallinna Lastehaigla 

Toetusfond tänab kõiki abistajaid – eraisikuid, ettevõtteid, organisatsioone, kes on aidanud meil oma 

toetusega parandada nii olme – kui ravitingimusi Tallinna Lastehaiglas. 

2021. aastal jätkusid kogu maailmas koroonapuhangud, mis mõjutasid jätkuvalt kogu meditsiinisektori 
tegevust. Koroona tõttu toimusid ka sel aastal paljud Toetusfondi kohtumised veebi teel ning ära jäid 
toetajate külaskäigud haiglasse. Tallinna Lastehaigla heaks tehtud annetuste hulk püsis võrreldes 
varasemate aastatega stabiilsena, kuigi aasta jooksul lõpetas arvestatav hulk toetajaid 
püsiannetuslepingu, tuues põhjuseks koroona tõttu raskesse majanduslikku olukorda sattumise. 

Toetusfondi missioon on: 

• Muuta positiivsemaks ühiskonna suhtumist lastesse ja 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 põhiväärtusteks on: 

• Ausus ja laitmatu maine 
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• Aruandlus ja vastutustunne 

• Tähelepanelikkus ja meeskonnatöö 

• Põhjalikkus ja tasakaalukus 

2021. aasta projektid 

- Haruldast haigust põdevate laste ravi toetamine. 
- Annetuste kogumine unekeskuse loomiseks. 

- Annetuste kogumine lastehaigla traumapunkti lapsesõbralikumaks muutmiseks. 

- Lastehaiglale vajaliku meditsiinitehnika soetamine. 

- Diabeedihaigetele lastele insuliinipumpade ja transmitterite ostmine. 

- Iganädalaste treeningute ning suvise terviselaagri organiseerimine ülekaalulistele lastele.  

- Arstide ja õdede täiendkoolituste toetamine.  
- Nõuandetelefoni „Lastearst Kuuleb“ ülalpidamine. 

Kampaania „Aita võita“ 

2021. aasta lõpus alustasime uue suure toetuskampaaniaga „Aita võita!“ haruldast haigust tsüstilist 
fibroosi põdevate laste ravi toetuseks. Tsüstiline fibroos on hingamiselundeid ja seedesüsteemi 
hõlmav harvaesinev pärilik  ainevahetushaigus. Nüüd on Lääne-Euroopas täiesti uus suund tsüstilise 
fibroosi ravis. Kolmikravim Kaftrio ei ravi geeni terveks, aga korrigeerib geenidefekti ehk aitab haiguse 

põhidefekti ravida. Esimesed kogemused teistes riikides on näidanud, et ravimi toime on osutunud 
efektiivseks. Uudsete ravimite sobivus sõltub lapse vanusest ja iga konkreetse patsiendi 
geenikombinatsioonist. Paraku haigekassa praegu veel selle ravimi maksumust ei kompenseeri. 

Kolmikravi hind on ca 20 000 eurot kuus. On lootust, et edaspidi lisab haigekassa uued tsüstilise 
fibroosi ravimid oma hinnakirja ning  haigust põdevad lapsed hakkavad sellest abi saama. Esimesena 
asusime toetama 15-aastast poissi, kellel diagnoositi tsüstline fibroos, kui ta oli kõigest 4-kuune. Eestis 

kokku on tsüstilise fibroosi diagnoosiga ca 60 inimest, Tallinna Lastehaigla patsientide hulgas on neid 
27. 

Tsüstilise fibroosi kampaania toetuseks korraldatud heategevuskampaania kajastamisel olid fondile 

abiks paljud meediaväljaanded, kes avaldasid tasuta kampaaniareklaame: Ekspress Meedia, TV3, 

Õhtuleht Kirjastus, Raplamaa Sõnumid, Saarte Hääl, Meie Maa, Sky Media, Retro FM, Russkoje Radio, 

Haabersti Postipoiss, Kesklinna Sõnumid, Nõmme Sõnumid, Põhja-Tallinna Sõnumid, Kristiine 
Linnaosa leht, Mustamäe leht, Hiiu Leht, Äripäev, Delovõje Vedomosti, Kodutohter, MK Estonia, 
Raadio Kadi, Ring FM, Referent, Terviseleht, internetiportaal kv.ee. 

Dravet sündroomiga Gertu-Liina toetamine 

4-aastasel Gertu-Liinal on väga harva esinev kaasasündinud geenidefekt – Tallinna Lastehaigla arstid 

diagnoosisid tal Dravet sündroomi. Tüdrukul on alates 8. elukuust epilepsiahood, mis ei allu ravile. 

Dravet sündroomiga kaasnevad süvenevad tasakaalu- ja vaimsed häired ning laps hakkab arengult 
oma eakaaslastest maha jääma. Tavaliselt hakkab sellise haiguse puhul epilepsia peale 10. eluaastat 
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leevenema, kuid selleks ajaks võivad vaimsed häired olla nii tugevalt süvenenud, et laps ei saa 
iseendaga hakkama ning sõltub täielikult oma hooldajatest. Dravet sündroomi esineb hinnanguliselt 
ühel juhul 20 000 – 40 000 sünni kohta. Eestis on Dravet sündroomiga lapsi teadaolevalt alla 10. 
Eelmise aasta lõpus hakkas aga paistma lootuskiir – Euroopa ravimiturule jõudis USAs välja töötatud 
uus ravim, mis on näidanud Dravet sündroomiga patsientide ravis väga häid tulemusi. Ravimi teeb 
eriliseks see, et selle toimeaineks on cannabidiol ehk tegemist on kanepil põhineva ravimiga. Paraku 

on ravim väga kallis, selle aastane maksumus algab 10 000 eurost. Ravimi vajaminev kogus arvutatakse 
välja vastavalt patsiendi kehakaalule. Alustatakse väiksema doosiga, et vältida kõrvaltoimete teket 
ning tasapisi kogust suurendatakse. Gertu-Liinale vajamineva ravimikoguse hind on praegu 17 000 

eurot aastas. Ravimi maksumust haigekassa ei kompenseeri ning noorele perele käiks selle ostmine 
üle jõu. Õnneks tuli Gertu-Liina perele ravimi soetamisel koostöös Tallinna Lastehaigla Toetusfondiga 
appi TV3 heategevuslik jõulusaade „Inglite aeg.“ Ravimi soetamiseks vajalik summa koguti heade 
annetajate toel kokku ning märtsis sai Gertu-Liina alustada ravimi manustamisega. 

Unekeskus ja traumapunkt 

2021. aastal jätkasime annetuste kogumist laste uneuuringute keskuse loomiseks ning toimusid 

ettevalmistused ehitusega alustamiseks, mis koroonapandeemia ja traumapunkti ehituse tõttu olid 
edasi lükkunud. Unekeskuse rajamise projekti käigus ehitatakse lastehaigla neuroloogiaosakonda 

helikindlad ruumid, mis peavad võimaldama läbi viia spetsiifilisi meditsiiniuuringuid, kuid samas olema 
ka hubased ja mugavad, et lapsed, kes nendes ruumides magades öö veedavad, tunneksid ennast hästi 
ja turvaliselt. Ruumikujunduse loomisel tulid heategevuslikus korras appi Eesti Kunstiakadeemia 

sisearhitektuuri osakonna magistrandid, kes oma kursusetöö raames pakkusid välja põnevaid 
ruumilahendusi. Uneuuringute läbiviimiseks on vaja soetada keskusele spetsiaalne polüsomnograafia 

seade koos vastava tarkvaraga. See võimaldab tõhusalt diagnoosida raskeid ja mõnikord lausa ohtlikke 
unehäireid, nagu näiteks narkolepsia, obstruktiivne uneapnoe, hingamiskeskuse väljalülitusseisund. 
Antud projekti raames toimub ka personali väljaõpe ning täiendkoolitus. Unemeditsiinikeskuse 

personali hulka kuuluvad neurofüsioloog, unetehnik, õde-nõustaja ning abipersonal.  Oma panuse 

andsid ka Raadio4 saate Blagovest kuulajad, kes lisasid unekeskuse toetuseks veel 16 251 eurot. 

2021. aasta suvel toimus Tallinna Lastehaigla traumapunkti ümberehitus ja kaasajastamine, mille 
käigus muudeti nii traumapunkti kui ka polikliiniku fuajee senist ruumipaigutust. Tallinna Lastehaigla 
Toetusfond panustas traumapunkti ruumide lapsesõbralikuks muutmise maksumuse. Traumapunkti 
paigaldatakse interaktiivne akvaarium, kus hakkavad „ujuma“ laste enda joonistatud ja sisse 
skaneeritud kalad. Samuti tuleb traumapunkti lastepärane järjekorranumbrisüsteem. 

Ülekaalulised lapsed 

Alates 2014. aastast korraldab Toetusfond ülekaalulistele lastele suvelaagreid, kus pannakse rõhku 
aktiivsele liikumisele ja tervislikule toitumisele.  Ülekaalulisus on probleem, mis puudutab järjest 
nooremaid lapsi ning vajab jõulist sekkumist kogu ühiskonnas. Ülekaaluliste laste arv Eestis on 
viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud - tänaseks on 33% Eesti kuni 16-aastastest lastest 

ülekaalulised.  
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Juulis Kuivoja Puhkekeskuses toimunud 10-päevases laagris osales 20 ülekaalulist last, vanuses 9-14 

aastat. Lapsi juhendasid Tallinna Lastehaigla füsioterapeudid ning vabatahtlikud abilised. Laagri 
jooksul viidi läbi jalgratta- ja jalgsimatku, käidi ujumas, mängiti erinevaid pallimänge ning viibiti 
võimalikult palju värskes õhus. Igapäevaselt toimus laagris hommikuti laste kaalumine, õhtuti 
registreeriti päeva jooksul tehtud sammude arv - keskmine sammude arv päevas oli  24 000 sammu, 
igapäevane sammude arv kõikus  15000-34000.  

10 päeva jooksul kõigi laste kehakaal langes, 20 lapse peale kokku vähendati kehakaalu 76 kg.  Laagris 

kaovad ülekaalulistel lastel teiste omasuguste lastega  koos tegutsedes psühholoogilised barjäärid, mis 
neil on tavaliselt normaakuliste eakaaslastega koos tegutsedes tekkinud. Läbi erinevate lisategevuste 
– vestlusringid, loengud, mängud, õpitoad – tõsteti laste motivatsiooni enda eluviisi muutmiseks. 
Lapsed õppisid tervislikku /normaalset toitumist, räägiti kaalulangetamise kasust lapsele endale ja 
tema perele; kasutati erinevaid motiveerimisvõtteid laagris omandatud  toitumis- ja 
liikumisharjumuste püsivaks muutmiseks.  

Tänu 8000 euro suurusele rahastusele Struktuurifondi poolt jätkusid lisaks  laagritele kaks korda 

nädalas regulaarsed treeningud Tallinna Lastehaiglas. Projekti varasem kogemus infotehnoloogia 
kasutamisega oli heaks ettevalmistuseks koroonapandeemia tõttu vabariigis kehtima hakanud 
eriolukorra ajal.  

Alates 2014.a  kuni käesoleva ajani on Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhtimisel ja Tallinna Lastehaigla 
toetusel läbiviidud projekti „Personaalne lähenemine laste ülekaalulisuse   käsitluses". Projekt on 
nomineeritud 2017. a Luxembourgis 27 EL maa ja Norra 36 keskuse ühisaktsioonis „Joint Action on 
Nutrition and Physical Activity (JANPA ) kui hea praktika näide rubriigis „teadusuuringud“, samuti WHO 
Tervist Edendavate Haiglate konverentsil 2017. a.  seitsme parima projeki nimetusega. 

Täisdigitaalne mobiilne röntgeniaparaat 

Enneaegsete beebide jälgimiseks ja raviks on vaja erinevaid aparaate. Kogusime annetusi täisdigitaalse 
mobiilse röntgeniaparaadi soetamiseks. Soovime teha omalt poolt kõik, et enneaegsetele beebidele, 
kes peavad pärast sündimist haiglas oma elu eest võitlema, oleksid tagatud parimad olmetingimused 

ja ravivõimalused. Sügavalt enneaegsed vastsündinud on väga madalakaalulised, nad peavad kosuma 
ja kasvama kuvöösis ning nende elutähtsaid funktsioone toetavad mitmed aparaadid. Oluline on 
beebit võimalikult vähe erinevate protseduuridega häirida. Kaasaegsete meditsiiniseadmete abil saab 
last jälgida ilma, et peaks teda sageli füüsiliselt liigutama, kuid samas on võimalik koheselt aru saada, 
kui lapse olukord muutub kriitiliseks ja peab kiiresti tegutsema. Aparaat maksis 110 400 eurot. 

Hüpertensiooni epideemia (CA 19115-Network for blood pressure research in children and 

adolescents, COST Action HyperChildNET) 

Hüpertensiivsest epideemiast on saanud kogu maailmas tõsine rahvatervise probleem. 
Võtmeküsimuseks on keskenduda tegevustele lastel ja noorukitel ning hinnata hüpertensiooni 
epideemia päritolu. Lastel ja noorukitel kõrge vererõhu diagnoosimise ja   käsitlemise  soovituste kohta 
puuduvad aga kindlad uuringupõhised tõendid.  Selle lünga täitmiseks tuleks pühenduda Projekt COST 
raames toimub rahvusvahelise koostöö arendamine kooskõlastatud tegevusele, mis annab mitme 
järgmise aasta jooksul uusi olulisi tõendeid. 
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Ülevaade 2021. aasta projektidest 

Toetusfondile on aasta jooksul lisaks rahalisele toetusele tehtud palju materiaalseid annetusi. Teeb 

suurt rõõmu, et nii eraisikutel kui ka ettevõtetel ja organisatsioonidel on palju häid ideid, kuidas 
lastehaiglas olevate laste heaolule kaasa aidata ning lapsi rõõmustada. 

Näitleja Mihkel Tikerpalu jooksis 16. jaanuaril maratoni laste une heaks. Külma ilma trotsides jõudis 
Mihkel võiduka finišini. Tema heategevusliku juubelimaratoni lõpuajaks jäi 4:37.39. 

Tallinna kooliõed korraldasid detsembris oma Facebooki leheküljel Koolilapse tervis virtuaalse 

käsitöölaada, kus oli välja pandud kooliõdede enda käsitöö ja looming. Laat oli avatud kuni 16. 
jaanuarini. Heategevusliku käsitöölaada tulud annetasid kooliõed Tallinna Lastehaigla Toetusfondile. 

Kokku kogunes laadakauba müügist 394 eurot. 
 

TyNordic.com & Tomson.ee on juba mitmeid aastaid saatnud erinevateks tähtpäevadeks, näiteks 
sõbrapäevaks ja jõuludeks lastehaigla patsientidele pehmeid kaisuloomi. Ebameeldiva 

verevõtuprotseduuri aitavad sellised armsad mänguasjad kindlasti ruttu unustada. 
 

Logopeedid Merike Varandi ja Kai Mäses andsid välja tööraamatu “Lugeda on mõnus, joonistada 
lõbus,” mis on mõeldud 5–8 aastastele lastele lugemiseks, joonistamiseks ja värvimiseks. Mõlemad 
autorid elavad väga kaasa Tallinna Lastehaigla väikestele patsientidele, eriti neile, kes peavad viibima 
haiglaravil pikemat aega. Seetõttu  soovisid Merike ja Kai teha head ja tuua raamatuid kingiks haiglas 
olevatele lastele. 

 

Harrastuskunstnik Natalja Šapoval tõi haiglasse endamaalitud lastepäraseid pilte, mida saame panna 
kaunistuseks seintele. 

 

Tallinna Tehnikaülikooli Kultuuriklubi korraldas 9. ja 10. aprillil heategevusliku muusikaürituse – 

livestreami „Vöbin“, mille tulu annetati Tallinna Lastehaigla Toetusfondile. 30-tunnine otseülekanne, 
kus plaate keerutasid tuntud diskorid, toimus Delfi TV-s. Üritus oli kuulajatele tasuta, kuid korraldajad 
tegid üleskutse teha annetusi Tallinna Lastehaigla Toetusfondile läbi Hooandaja, mille tulemusel 

kogunes lausa 2169 eurot. 

 

Johanna-Iisebel Järvelill, kes on ise hariduselt ökoloog, kirjutas lastele imetoreda raamatu „Sõõm 
metsaõhku. Metsalood“ ning kaunid pildid joonistas lugude juurde Laivi Põder. Johanna-Iisebel soovis, 

et seda raamatut saaksid lugeda ka need lapsed, kes peavad viibima lastehaiglas ning tõi mõned 
eksemplarid haiglasse. Lisaks saavad lapsed kuulata lugusid audioraamatuna. 

 

2020. aasta novembris otsustas Maia Privis panna heategevuslikule müügile oma peaaegu uued ja 
väga kvaliteetsed kingad ja saapad. Kokkuleppel elustiilipoe RiiSaikel omaniku Riia Aigroga pandi 
jalatsid müüki nii tava- kui e-poes ning anti ostjatele teada, et kogu müügitulu annetatakse 
heategevuseks. Juunikuus, kui projektile joon alla tõmmati, oli heategevusliku müügi tulemusel 
kogunenud 1325 eurot. Naiste ühine otsus oli, et heategevusprojekti käigus kogunev summa 
annetatakse Tallinna Lastehaigla Toetusfondi kaudu vähihaigete laste toetuseks.  
 

Augustis algas heategevusprojekt "Eesti joonistab", mille raames kutsuti inimesi ostma veebilehelt 

eestijoonistab.ee  lõuendeid ning maalima pilte, et panna kokku Eesti suurim ühispilt. Lõuendite ostust 
kogunev summa annetatakse täisdigitaalse mobiilse röntgeniaparaadi soetamiseks Tallinna 

Lastehaiglale. 
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Mõnnakas OÜ tõi Tallinna Lastehaigla pisikestele patsientidele imearmsad kingitused – 100 pehmet 

pusa, et beebid tunneksid ennast mõnusalt ja soojalt. Kingituse andsid üle Mõnnaka tegevjuht Tambet 
Nugin ning Li Loitme. 

 

Eestis teeninud Itaalia õhuväerühma „Baltic Eagle II“ liikmed tegid annetuse Tallinna Lastehaigla 
traumapunkti lapsesõbralikumaks muutmise heaks. Ämari lennubaasis õhuturbemissioonil viibinud 
Itaalia õhuväe delegatsioon külastas 26. augustil Tallinna Lastehaiglat, kus kohtuti Tallinna Lastehaigla 

Toetusfondi juhataja Inna Krameri ning Tallinna Lastehaigla juhatuse esimehe Katrin Lutsuga. Itaalia 

õhuväe esindajad soovisid väljendada oma tänu eestlaste külalislahkuse ja sõbraliku vastuvõtu eest 
siin oldud aja jooksul ning andsid üle annetuse, mille eesmärgiks on muuta laste viibimine haiglas 
meeldivamaks. 

 

Lasteklubi Väike Päike andis välja raamatu "Maruvahva lasteaed: Haraldi ja Freia lood", mille autoriks 
on Liis Sein ja kunstnik Elina Sildre. Väike Päike otsustas kinkida ühe kasti raamatuid ka Tallinna 
Lastehaiglale. Raamatud jõudsid kõigisse Lastehaigla osakondadesse.  
 

Personaaltreener ja elustiilinõustaja Talis Tobreluts korraldas heategevusliku oksjoni, mille käigus oli 
võimalik soetada kasutatud jõusaaliseadmeid ning annetas oksjoni tulu Tallinna Lastehaigla 
Toetusfondile ülekaaluliste laste terviselaagri korraldamiseks. Oksjoni käigus kogunes 1125 eurot. 

 

Novembris kogus McDonald’s annetusi mobiilse röntgeniaparaadi soetamiseks Tallinna Lastehaiglale. 

Annetada on võimalik iga kord restorani külastades. Aastaringselt on võimalik teha annetusi kõikides 
McDonald’si restoranides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Annetada on võimalik läbi 
iseteeninduskassa, McDrive’i alal ja restoranis sees olevas kassas. 

 

myWorld Estonia korraldab igal aastal jõuluhooajal heategevuskampaania. Seekord koguti koos oma 
heade partneritega annetusi Tallinna Lastehaigla patsientidele. Helistades Tallinna Lastehaigla 

Toetusfondi annetustelefonide numbritel, suunati annetused Eesti suurima lastehaigla toetuseks. 

 

Juba 19. aastat järjest korraldas Selver Eesti haiglate laste- ja sünnitusosakondade toetuseks 
heategevuskampaania „Koos on kergem“. Oma panuse Eesti laste elude ja tervise toeks sai teha 
Selveri kauplustes ja e-Selveris kuni aasta viimase päevani. Selver kogus koos klientide ning 

koostööpartnerite abiga toetusraha, et aidata toetada Tallinna Lastehaiglal emapiimapanga loomist. 

2021. aasta kampaaniaga koguti viimaste aastate rekordsumma 120 000 eurot toetusraha. 

 

Tallinna Lastehaigla alustas eelmisel aastal oma autopargis keskkonnamõjude vähendamist, sõlmides 
Neste Eestiga kokkuleppe, et edaspidi sõidab lastereanimobiil Neste MY kütusega. Neste Eesti on 
annetanud Tallinna Lastehaiglale kütust reanimobiili väljasõitudeks juba enne Tallinna Lastehaigla 
Toetusfondi asutamist, olles fondi vanimaid toetajaid. 

 

7. detsembril toimunud Tallinna Lastehaigla Toetusfondi jõululaadal kogusime 1008 eurot tsüstilist 
fibroosi põdevate laste ravi toetuseks. 

 

14-aastane Hele Mari tegi oma 8. klassi loovtööks heegeldatud karud Tallinna Lastehaigla 
patsientidele. Need toovad mõnele pisikesele patsiendile kindlasti palju rõõmu. 
 

AS Saku Läte panustab tasuta veeautomaadi ja kohviaparaadi kasutamisega intensiivraviosakonnas nii 

personalile kui ka lastevanematele. Lisaks annetab Saku Läte ka igakuiselt vajaliku vee, kohvi ja tee. 
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Eraisikust annetaja kinkis intensiivraviosakonnale ligi 7000 eurot maksva köhimisaparaadi komplekti 

koos akuga. 

 

Noor ema Mirjam, kes on oma väikese lapsega mitu korda lastehaiglasse sattunud, soovis tänada 
haiglapersonali ning kogus sõprade abil annetusi ning saatis detsembris haiglatöötajatele tänutäheks 
10 kastitäit värskeid puuvilju. 
 

Gustav Adolfi Gümnaasium korraldas 17. detsembril oma veebikanalil heategevusliku jõuluõhtu, mille 
tulu otsustati annetada Tallinna Lastehaiga Toetusfondile, et toetada haruldast geenihaigust tsüstilist 
fibroosi põdeva Nikita ravi. Meeleolukas kahetunnine otsesaade hõlmas kooliõpilaste ja õpetajate 
etteasteid, intervjuusid ja viktoriini. Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu esimees Janek Mäggi 
tutvustas heategevusfondide tegutsemise põhimõtteid ja rääkis nende tähtsusest nii abivajajate kui 
ka annetajate jaoks. Otseülekande vaatajad annetasid Nikita ravi toetuseks kokku 1407 eurot. 
 

Jätkub vastsündinute osakonna koolitusprojekt perepalatite personali koolituseks koostöös Soome 
kolleegidega. Koolitajad on Varsinais-Suomen Sairanhoitopirin KY-st. Lisaks külastab osakonda 

igakuiselt ka muusikaterapeut.  

Alates 2021.a. sügisest on Tallinna Lastehaigla Toetusfondi 25. sünnipäevaks valminud film „Helduse 
tund“ saadaval vaatamiseks ka ETV Jupiteri kanalis. 

Ettevõtja, Harju Elektri nõukogu esimees Endel Palla soovis toetada Tallinna Lastehaigla Toetusfondi 

ning tegi  spetsiaalse annetuse diabeedihaigete laste ravi heaks – annetuse suurus on 10 000 eurot. 

Kahjuks on diabeedihaigete laste arv viimasel ajal märkimisväärselt tõusnud. Kui varasemalt 
diagnoositi aastas umbes 45 esmast diabeedijuhtu, siis eelmisel aastal sai esmase diabeedidiagnoosi 

82 last. Tänu uudsetele insuliinipumpadele saab hoida laste veresuhkrutaseme kontrolli all, kuid 
diabeet on siiski eluaegne haigus, millest tänapäeva meditsiin veel inimesi terveks ravida ei suuda. 
 

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Tiit Kõuhkna toetas juba 19. aastat Tallinna Lastehaigla 
parima arsti, noorarsti, õe ja noorõe premeerimist. Preemiafondi suurus on 8000 eurot, tulumaksuosa 

lisab preemiasummale toetusfond. 

2021. aasta tunnustuse pälvisid: 
Parim arst – Silvi Plado (allergoloogiateenistuse juhataja) 

Parim noorarst – Teele Meren (pediaater) 

Parim õde – Ülle Gents (traumatoloogia-ortopeediaosakonna õendusjuht) 

Parim noorõde – Liina Harjus-Soosta (traumatoloogia-ortopeediaosakonna õde) 
 

Paljud ettevõtted, organisatsioonid ja eraisikud hoolitsesid selle eest, et jõulude ajal haiglas olevatel 
lastel oleks rõõmu ning tegid kingitusi ja üllatusi: TyNordic, Tieto, Skizze Eesti, EVG Print, Jajaa 

Koopiakeskus, MTÜ Haakuvad Maailmad ja teised. Koolid korraldasid Tallinna Lastehaigla Toetusfondi 

abistamiseks jõulude eel heategevuslaatasid – Sakala Eragümnaasium, Tallinna Tehnikagümnaasium, 

Tallinna Kuristiku Gümnaasium. YouTubereid Robin Valting ja Andrei Zevakin, korraldasid 19. 

detsembril YouTube keskkonnas heategevusliku livestreami, mille käigus kogutud üle 4000 euro 
annetasid noormehed Tallinna Lastehaigla Toetusfondile ja MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodule. 

 

„Sõprade ringi“ paljud liikmed on  annetanud lastehaiglas ravil olevate laste heaks juba üle 20 aasta. 
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2021. a. jätkusid traditsioonilised toetused  Eesti Abistamiskomiteelt USA-s. 

Toetusfondile teeb annetuse OÜ Siidilus iga neilt ostetud toote pealt. Iga Von Baeri nahktoote ostuga 

saab toetada Tallinna Lastehaigla intensiivse vähiravi keskkonda. Eesti ettevõte Kaarditaskud.ee 
annetab igalt müüdud suPREMIUM PRIVACY kaarditaskult 10€ Tallinna Lastehaigla Toetusfondile. 
Laulja Boris Lehtlaan annetab juba aastaid oma plaadimüügist ja autoritasudelt saadava tulu Tallinna 
Lastehaigla Toetusfondile. OÜ Meie Mängumaa toetab lastehaiglat iga toimunud ürituse läbi. 

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.  

Veebruaris lisandus Tallinna Lastehaigla Toetusfondi kodulehele võimalus teha ühekordne annetus või 
sõlmida püsiannetusleping läbi Coop Panga.  

Jätkuvalt pakub mugavat võimalust teha annetusi mTasku rakendus. Annetada saab vaid paari klikiga 
ning internetipanka sisenemata või sularaha omamata. Alates 2020. aastast saab mTasku mobiilse 
rahakotiga lisaks ühekordse annetamise võimalusele sõlmida ka püsiannetuslepingu.  

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi südamevalguse installatsioon oli 2021. aastal eksponeeritud Rocca al 
Mare keskuses ja Nautica keskuses. 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.  

Dr Levini algatus 

Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonna asutaja ja pikaaegne juhataja dr Adik Levin on 
loonud heategevusliku algatuse, mille eesmärgiks on koguda annetusi ning toetada selle sama 
osakonna kestmist ja arengut – töötajate koolitusi, osakonna tegevusi ning vajaliku meditsiinitehnika 

soetamist. Dr Levini algatus sündis 2020. aastal, kui ta palus oma 80. juubeli külalistel teha kingituste 
asemel annetusi Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonna toetuseks. Kogunenud 3000 

eurot oli uue projekti esimene toetussumma. Dr Levini algatust on oodatud toetama nii eraisikud kui 

ka ettevõtted ja organisatsioonid, kes soovivad panustada Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja 
imikute osakonna heaks. Vastsündinute ja imikute osakond loodi Tallinna Lastehaiglasse üle 40 aasta 
tagasi. Dr Levin juhtis osakonda aastatel 1979–2004. 

Annetamine keskkonnas Ma armastan aidata  

Alates 1. juunist 2021 suunab Tallinna Lastehaigla Toetusfond keskkonnas „Ma armastan aidata“ 
koguneva annetussumma Tallinna Lastehaigla kõige pisemate patsientide toetamiseks ehk 
enneaegsete vastsündinute raviks. Heade annetajate toel saame soetada enneaegsete beebide 

jälgimiseks ja raviks vajalikke aparaate. Soovime teha omalt poolt kõik, et enneaegsetele beebidele, 
kes peavad pärast sündimist haiglas oma elu eest võitlema, oleksid tagatud parimad olmetingimused 
ja ravivõimalused. Heateo Sihtasutuse ja Swedbanki loodud annetuskeskkonnas „Ma armastan aidata“ 
koguvad heategijate annetusi Eesti elu paremaks muutvad organisatsioonid, esindatud on viis 
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valdkonda: lapsed, tervis, haridus, loomad ja tugev ühiskond. Annetuskeskkonna kaudu annetamine 
on väga lihtne – kui oled välja valinud endale südamelähedase projekti, saad seda toetada ühekordse 
annetusega, püsiannetusega või luua oma annetusalgatuse.  

Toetajate tänuõhtu 

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi iga-aastasel tänuõhtul tunnustati 2020. aasta suurimaid toetajaid – 

eraisikuid, ettevõtteid ja organisatsioone. 31. augustil Tallinna Lauluväljaku klaassaalis toimunud 
pidulikul koosviibimisel tänasid toetajaid Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu esimees Janek 
Mäggi, juhataja Inna Kramer ning Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts. Külalistele esinesid 
Tanel Padar ja Siim Usin. 

Toetusfondi tänuõhtul anti suurimatele toetajatele üle Tauno Kangro poolt valmistatud skulptuurid ja 

tänutahvlid ning tänukirjad. Tallinna Lastehaigla Toetusfondi Aasta Toetaja 2020 oli TV3, kes kogus 
oma vaatajate abil jõuluaegse heategevussaatega „Inglite aeg“ annetusi abivajajatele, sealhulgas 
Tallinna Lastehaigla patsientidele, kes põevad haruldasi haigusi ja vajavad toetust kallite ravimite 

soetamisel. Eraisikutest pälvis Tallinna Lastehaigla Toetusfondi Aasta Toetaja 2020 tunnustuse 
ettevõtja Andres Järving, kes on olnud Toetusfondi annetaja pikki aastaid. Aastate Toetaja tunnustuse 
pälvisid 2020. aastal Eesti Abistamiskomitee USA-s, Arvi Pink, Boris Lehtlaan, Karto Eesti OÜ ning Jaan 
ja Anne Kiis Kanadast. Tänuõhtul anti üle 23 kuldsponsori ja 11 hõbesponsori aukirja ning 24 tänukirja. 

Toetusfondi ürituste ja heategevuslike kampaaniate kujundusliku poole pealt ning heade ideede ja 

ettepanekutega on abistanud Imagine AD OÜ. Imagine on valinud Tallinna Lastehaigla Toetusfondi 
oma heaks partneriks, kellele tehakse kõik agentuuri tööd tasuta. Imagine kujundas Toetusfondi 

jõulukaardi ning saatis oma partneritele välja erilise heategeva arve, mille tasumine Tallinna 

Lastehaigla toetuseks oli igaühe enda valida. 

Toetusfond meedias ja avalikkuses 

Aasta jooksul on ilmunud heategevustemaatikat, s.h. Toetusfondi töid ja tegemisi, käsitlevaid artikleid 
ja saateid erinevates meediakanalites. Kajastustega saab lähemalt tutvuda Toetusfondi kodulehel: 
https://www.toetusfond.ee/tegemised/meedias. 

Aasta jooksul ilmus neli Toetusfondi uudiskirja: https://www.toetusfond.ee/tegemised/uudiskirjad. 

Toetusfondi uudiseid on jooksvalt kajastatud fondi kodulehel, FB lehel ja Instagramis. 

Toetuste kogumiseks on jätkuvalt tasuta annetustelefonid avanud Telia ja neile võimaldasid 
ristkasutuse Elisa ning TELE2. Tallinna Lastehaigla Toetusfondi  annetustelefoninumbrid on  900 7705 

– 5 €, 900 7710 – 10 € ja 900 7715 – 25 €.  

Endiselt töötas tasuline nõuandetelefon 1599 „Lastearst kuuleb”. 2021. aastal minutihinda 1€  ei 
muudetud (on püsinud muutumatuna euro-aja algusest).  

Aasta numbrites 
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2021. a. oli Tallinna Lastehaigla Toetusfondi kogutulu 1 360 395 eurot. Tasuta meediareklaami ja muud 

tegevusabi saab hinnata 275 000 eurole. 

Suurimateks toetajateks aastal 2021 olid: Selver AS, Premier Restaurants Eesti AS, Neste Eesti AS, Tiit 

Kõuhkna, Endel Palla, Andres Järrving, Martin Henk, John Proberti ja anonüümse eraisiku pärandus. 

Samal perioodil on Toetusfond Tallinna Lastehaigla ja haigete laste heaks teinud sihtkulusid kokku  330 

947 euro  väärtuses. Osa planeeritud toetusest lükkus lastehaigla tegevusest tingitud põhjustel  2022. 

aastasse. 

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

tulumaksusoodustuseks, oli 10 132 eraisikut  ja 131 ettevõtet ning organisatsiooni. 
Püsiannetuslepingu sõlminud eraisikute arv on praeguse seisuga 6898 ja firmade arv 35. 

2021. a. oli Toetusfondis tööl neli palgalist töötajat. 

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

Peetud on 4 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. 

Täname kõiki toetajaid ja Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liikmeid nii materiaalse kui 
moraalse abi eest TF ettevõtmistes ja loodame et 2022. a.  jätkub koostöö uute projektide arendamisel 
ning heategevuslike ürituste organiseerimisel ja nendes osalemisel sama aktiivselt.  
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 2 827 336 2 013 487 2

Finantsinvesteeringud 324 896 318 624 3

Nõuded ja ettemaksed 8 419 57 720 4

Kokku käibevarad 3 160 651 2 389 831  

Kokku varad 3 160 651 2 389 831  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 43 667 57 820 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 4 250 8 000 7

Kokku lühiajalised kohustised 47 917 65 820  

Kokku kohustised 47 917 65 820  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 324 011 1 917 011  

Aruandeaasta tulem 788 723 407 000  

Kokku netovara 3 112 734 2 324 011  

Kokku kohustised ja netovara 3 160 651 2 389 831  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 1 360 395 1 369 938 8

Kokku tulud 1 360 395 1 369 938  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -330 947 -761 855 9

Mitmesugused tegevuskulud -126 269 -86 320 10

Tööjõukulud -124 483 -120 110 11

Kokku kulud -581 699 -968 285  

Põhitegevuse tulem 778 696 401 653  

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt 6 272 1 822 3

Muud finantstulud ja -kulud 3 755 3 525 12

Aruandeaasta tulem 788 723 407 000  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Laekunud annetused ja toetused 1 204 877 1 089 259  

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -278 282 -753 362  

Väljamaksed töötajatele -124 483 -120 124  

Laekunud intressid 3 689 3 581  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
78 700 70 000 7

Muud rahavood põhitegevusest -70 718 -135 939  

Kokku rahavood põhitegevusest 813 783 153 415  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist 0 3 573  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 3 573  

Kokku rahavood 813 783 156 988  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 013 487 1 856 554 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 813 783 156 988  

Valuutakursside muutuste mõju 66 -55  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 827 336 2 013 487 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 1 917 011 1 917 011

Aruandeaasta tulem 407 000 407 000

31.12.2020 2 324 011 2 324 011

Aruandeaasta tulem 788 723 788 723

31.12.2021 3 112 734 3 112 734
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond  on koostanud 2021.a.raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti Finantsarvestuse

Standardi nõuetega. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja

Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

2021.a.aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidega.

Sihtasutus on koostanud täismahus aastaaruande.

2021.a. aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

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

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

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 aruandepäeva  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.

Kasutusel on täielikult amortiseeritud, kuid kasutuskõlblik materiaalne põhivara.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1000 €

Tulud

Tulemiaruandes on tulude kajastamisel lähtutud  RTJ 14 lisas  toodud  skeemist. Annetused ja toetused on kajastatud tuluna vastavalt

RTJ12 nõuetele.  
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Kulud

Tulemiaruandes on kulude kajastamisel lähtutud  RTJ 14 lisas  toodud  skeemist. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude

vastavuse printsiibist lähtudes.

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;

- ja 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)

 31.12.2021 31.12.2020

Sularaha kassas 7 695 4 793

Swedbank 921 717 419 505

SEB Pank 153 875 240 882

Luminor Pank 44 992 13 590

LHV Pank 87 461 22 967

Tähtajalised hoiused 1 610 000 1 310 000

Paypal konto 259 1 750

Coop Pank 1 337 0

Kokku raha 2 827 336 2 013 487

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Fondiosakud

31.12.2019 320 375 320 375

Müük müügihinnas

või lunastamine
-3 573 -3 573

Kasum (kahjum)

müügist ja

ümberhindlusest

1 822 1 822

31.12.2020 318 624 318 624

Kasum (kahjum)

müügist ja

ümberhindlusest

6 272 6 272

31.12.2021 324 896 324 896
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Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 8 419 8 419

Ostjatelt laekumata

arved
8 419 8 419

Kokku nõuded ja

ettemaksed
8 419 8 419

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 2 350 2 350

Ostjatelt laekumata

arved
2 350 2 350

Ettemaksed 55 370 55 370

Tulevaste perioodide

kulud
55 370 55 370

Kokku nõuded ja

ettemaksed
57 720 57 720

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 

Muud masinad

ja seadmed

31.12.2019  

Soetusmaksumus 666 100 666 100

Akumuleeritud kulum -666 100 -666 100

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 666 100 666 100

Akumuleeritud kulum -666 100 -666 100

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2021  

Soetusmaksumus 666 100 666 100

Akumuleeritud kulum -666 100 -666 100

Jääkmaksumus 0
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 43 667 43 667

Kokku võlad ja ettemaksed 43 667 43 667

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 12 125 12 125

Saadud ettemaksed 45 695 45 695

Tulevaste perioodide tulud 45 695 45 695

Kokku võlad ja ettemaksed 57 820 57 820

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2019 Laekunud Tagasi makstud 31.12.2020 Lisa

nr
Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

Selver AS 56 000 -56 000  

T.Kõuhkna preemia 8 000 8 000  

Erafirmade toetus

terviseedendusprojektile
3 790 -3 790  

Tln.Sotsiaal- ja

terviseameti

laagritoetus

6 000 -6 000  

Kokku

sihtfinantseerimine

põhivarade

soetamiseks

3 790 70 000 -65 790 8 000  

Kokku

sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

3 790 70 000 -65 790 8 000 8
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 31.12.2020 Laekunud Tagasi makstud 31.12.2021 Lisa

nr
Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

Selver AS 56 700 -56 700  

T.Kõuhkna preemia 8 000 8 000 -16 000  

Tln.Sotsiaal- ja

terviseameti

laagritoetus

6 000 -6 000  

Sotsiaalministeerium 8 000 -3 750 4 250  

Kokku

sihtfinantseerimine

põhivarade

soetamiseks

8 000 78 700 -82 450 4 250  

Kokku

sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

8 000 78 700 -82 450 4 250 8

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 1 277 945 1 304 148  

Sihtotstarbelised annetused 82 450 65 790 7

Kokku annetused ja toetused 1 360 395 1 369 938  

sh erafirmade toetus terviseedendusprojektile 0 3 790

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2021 2020

Tallinna Lastehaiglale med.aparatuur, ravimid jne. 301 197 752 065

Tallinna Lastehaiglale jagatud toetused ja annetused,

T.Kõuhkna preemia
20 000 0

Sotsiaalministeerium 3 750 0

Erafirmade toetus terviseedendusprojektile 0 3 790

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 6 000 6 000

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
330 947 761 855



22

sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond 2021. a. majandusaasta aruanne

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2021 2020

Ürituste ja reklaamiga seotud kulud 4 755 10 844

Fondi tegevuskulud 11 058 11 821

Muud kulud 110 456 63 655

Kokku mitmesugused tegevuskulud 126 269 86 320

Muud kulud sisaldavad periodiseeritud kulusid, mis on tehtud seoses püsiannetajate värbamisega järgnevateks aastateks

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Palgakulu 93 037 89 852  

Sotsiaalmaksud 30 702 29 542  

Töötuskindlustusmaksukulu 744 716

Kokku tööjõukulud 124 483 120 110 13

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 4  

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud
(eurodes)

 2021 2020

Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest 66 -55

Saadud intressid 3 689 3 580

Kokku muud finantstulud ja -kulud 3 755 3 525

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 57 028 52 954


