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Tegevusaruanne

SIHTASUTUS TALLINNA LASTEHAIGLA TOETUSFONDI 2018. a. TEGEVUSARUANNE

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond (edaspidi TF või Toetusfond) on 1993. aastal asutatud heategevuslik
fond, mille missioon on:

• Muuta positiivsemaks ühiskonna suhtumist lastesse ja laste, eriti haigete laste, probleemidesse.

• Innustada kogukonna liikmeid panustama tervise ja teaduse arengu heaks, et muuta paremaks Eestis
elavate laste ja nende perede elu.

• Aidata igati kaasa lapsesõbraliku haigla kujunemisele ja parima võimaliku meditsiiniabi osutamisele
Tallinna Lastehaiglas.

Toetusfondi visioon on:

• Tervemad lapsed

• Hoolivam ühiskond

2018. a. oli Toetusfondis tööl neli palgalist töötajat.

Tallinna Lastehaigla Toetusfond tähistas tänavu oma 25. tegutsemisaastat. Fondi asutamisega 25 aastat
tagasi pandi alus Eesti esimesele heategevusorganisatsioonile, mille eesmärk on haigete laste ning nende
perede abistamine. Juubeli puhul toimus pidulik vastuvõtt Eesti Filmimuuseumis, mille raames toimus fondi
ajalugu ja tänapäeva tutvustava dokumentaalfilmi „Helduse tund“ esilinastus. Film oli eetris ka Eesti
Rahvusringhäälingu kanalil ETV2 23. detsembril 2018. Film on tõlgitud inglise keelde, milleks andis oma
vabatahtliku panuse Toetusfondi püsitoetaja Carl Pucci.

Toetusfondi ajaloost rääkivas dokumentaalfilmis „Helduse Tund” käsitletakse muuhulgas teemasid – milline
on kogukonna roll ühiskonna edendamisel? Mis on heategevus ja milleks seda tarvis on? Filmis mõtisklevad
selle üle lapsevanemad, arstid, annetajad, vabatahtlikud ja heategijad.

Veerandsaja aastaga sirgub üks põlvkond inimesi. Heategevusfondi jaoks on 25 aastat juba väga pikk
tegutsemisaeg. Soovisime Tallinna Lastehaigla Toetusfondi jaoks olulist verstaposti märkida ja teha filmi
näol vahekokkuvõtte seni tehtust, et ka laiem avalikkus mõistaks, kui palju positiivset ja head on tänu fondi
toetajatele sündinud. Eesti inimeste hulk, kes on toetusfondi kaudu andnud kasvõi väikese panuse haigete
laste abistamiseks, on muljetavaldavalt suur. Püüdsime tunniajase filmi sisse mahutada läbilõike Lastehaigla
Toetusfondiga seotud inimeste meenutustest ning olulisematest sündmustest ja projektidest fondi
tegutsemisaja jooksul.

Kõige tähtsam on see, et oleme 25 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
hakkavad üha enam aru saama, et heategevus kuulub iga enesest lugupidava firma tegevuse juurde, et see
on auasi ja ka maine kujundamise vahend. Tallinna Lastehaigla Toetusfond tänab kõiki abistajaid –
eraisikuid, ettevõtteid, organisatsioone, kes on aidanud meil oma toetusega parandada nii olme- kui
ravitingimusi Tallinna Lastehaiglas.

Tallinna Lastehaigla Toetusfond on 25 tegutsemisaasta jooksul kogunud paljude heade inimeste ja
ettevõtete abiga ligi 10 miljonit eurot annetusi. See raha on eelkõige kulunud haiglale kaasaegse aparatuuri,
ravimite, terviseedendusprojektide ja töötajate koolituste finantseerimiseks. Aga ka osakondade
uuendamiseks nagu 2018. a. – uute intensiivravi perepalatite loomiseks lastehaigla vastsündinute ja imikute
osakonda. Läbi aastate oleme pidanud tähtsaks Toetusfondi rolli heategevuse idee algataja ja levitajana
ühiskonnas.

2018.a. TF põhiprojektiks oli intensiivravi perepalatite renoveerimine ja sisustamine lastehaigla 
vastsündinute ja imikute osakonda. Perepalatid on loodud eelkõige väga enneaegsena ehk enne 32. 
täisrasedusnädalat sündinud ja intensiivravi vajavatele beebidele. Kõigist Eestis sündinud lastest ligikaudu 
1% sünnib väga enneaegsena, neist 2/3 ehk kuni 100 last aastas on ravil Tallinna Lastehaiglas. Kui
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enneaegsed beebid on piisavalt kosunud ja haiglaravi lõppeb, jätkavad lastehaigla vastsündinute ja imikute
osakonna arstid koostöös perearstidega laste regulaarset jälgimist kuni nende 2-aastaseks saamiseni. 2018.
aastal täieliku ümberehituse läbinud vastsündinute osakonna viis intensiivravi perepalatit ja üks puhketuba
sisustati Tallinna Lastehaigla Toetusfondi suurprojekti „Iga hetk on oluline“ raames. Perepalatite sisustamise
projekti kogumaksumus on 450 000 eurot, millest ligi poole moodustas 2017. aasta lõpus ETV saates
„Jõulutunnel“ heade inimeste abiga kogutud annetussumma. Perepalatite valmimisse on panustanud ka
paljud ettevõtted ja organisatsioonid ning eraisikud. Oleme kõigile abistajatele nende toetuse eest väga
tänulikud. Vastsündinute ja imikute osakonna uued intensiivravi perepalatid on suurusega 20-22 m² ning
igas palatis on voodikoht lapsele koos vajaliku aparatuuriga (kuvöös, aparaat hingamise toetuseks,
toitmisperfuusorid), ema voodi ja lisavoodi isale ööbimiseks, „kängurutool“, vaheseina võimalus, duširuum ja
WC. Tänu tsentraalmonitooringule, mis hõlmab monitore palatis ja õdede valvepostis on tagatud
vastsündinu ööpäevaringne jälgimine meditsiinipersonali poolt.

Lisaks lastehaigla vajadusteks soetatud aparatuurile oleme igal aastal toetanud ka individuaalselt lapsi, kes
vajavad abi ravivahendite ja ravimite ostmisel. Aastal 2018 toetasime:

Diabeedihaigeid lapsi insuliinipumpade ja transmitterite ostul.
Terviselaagri organiseerimist ülekaalulistele lastele.
Arstide ja õdede täiendkoolitust.
Väikese Aleksandra ravisegude ostmist. Laste Crohni tõve esmane ravivalik on eksklusiivne enteraalne
toitmine, mis on näidustatud eriti arvestades lapse vanust, puudulikku kaaluiivet, rasket üldseisundit ja
haiguse väga varajast algust ning rasket kulgu.
Ühe pere kahe lapse geneetilise haiguse ravi. Õel ja vennal – 3-aastasel poisil ja 1,5-aastasel tüdrukul
on diagnoositud ülimalt harva esinev kiiresti progresseeruv geneetiline haigus, mille tulemusel on
häiritud normaalne närvisüsteemi töö ning haiguse süvenedes lakkab suur osa ajukoest pöördumatult
töötamast. Arstid on leidnud ravimi, mis aitaks haiguse levikule organismis piiri panna, kuid kahjuks ei
kuulu ravim Haigekassa poolt kompenseeritavate ravimite nimekirja.
Nõuandetelefoni „Lastearst Kuuleb“ ülalpidamiseks kulus 22 275 eurot.
Lastereanimobiili kütusetoetus Neste Eestilt 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.

Heategevusliku suurkampaania ja projektide kajastamisel on meile jätkuvalt 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.

Lisaks on ilmunud heategevustemaatikat, s.h. Toetusfondi töid ja tegemisi, käsitlevaid artikleid ja saateid
erinevates meediaväljaannetes – Postimees (nii eesti kui vene keeles), EPL, Ringvaade, ETV, Kanal 2,
Tallinna TV, Vikerraadio. 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 2018. aastal Toronto eestlaste lehes
„Eesti Elu”.

2018. a. ilmus Toetusfondi uudiskiri 2 korda.

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. 2018. a. jätkasime koos kampaaniaga „Iga hetk
on oluline“. Kampaania reklaam oli laialdane ja hästi märgatav, millest andis tunnitust ka oluliselt
suurenenud annetuste summa.

2018. a. jätkus uute vahvate urmelite tulek lastehaiglasse – nimelt on urmelid kujutatud kõigil lastehaiglas 
kasutuses olevatel pikkusmõõdikutel. Urmelite jätkukommunikatsiooniplatvorm kulmineerus 2018. a. 
jõuluajal ilmunud urmelite muinasjuturaamatu „Urmelid ja 12 heategu“ trükkiminekuga. Tuntud Eesti 
inimesed kirjutasid igaüks ühe peatüki lasteraamatusse, mille eesmärgiks oli kutsuda kaasmaalasi üles 
toetama haigete laste ravi. Raamat koosneb 12 autori kirjutatud muinasjutust ning raamatu müügist saadav 
tulu läheb Tallinna Lastehaigla Toetusfondile. 12 tuntud inimest kirjutasid igaüks raamatusse ühe 
muinasjutu, mis õpetavad lastele, kuidas ja miks teha head. Raamatuesitlusel rääkisid oma lugudest Getter 
Jaani, Yoko Alender ja Olav Osolin. „Urmelid ja kaksteist heategu“ autoriteks on Evelin Ilves, Janek Mäggi, 
Olav Osolin, Bert Prikenfeld/DJ Critikal, Jaagup Kreem, Saara Kadak, Kristel Aaslaid, Katrin Viirpalu, Yoko
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Alender, Getter Jaani, Mikk Jürjens ja Raivo E. Tamm. Raamatu illustraator on Marko Meus.

Muinasjuturaamatu keskseteks tegelasteks on väikesed, umbes pöidlapikkused olendid urmelid, kelle pildid
kaunistavad juba mitmeid aastaid Tallinna Lastehaigla seinu. Urmelid sünnivad ainult siis, kui keegi teeb
südamest tuleva heateo – nii saame urmelite kogukonda kasvatada neist ilusaid, lõbusaid, õpetlikke või
mõtlemapanevaid lugusid jutustades. Raamatu koostamisel osalenud autorid tegutsevad erinevatel
elualadel, kuid nende kirjutatud tekste oleme saanud varemgi lugeda – laulusõnu, artikleid ja terveid
raamatuid. Muinasjutud sobivad lugemiseks igas eas, pisematele lastele saavad vanemad jutte ette lugeda.
Tallinna Lastehaigla patsientidele käis jõulurõõmu toomas Getter Jaani. Getter luges haigla mängutuppa
kogunenud lastele ette muinasjutte raamatust "Urmelid ja kaksteist heategu". Lugu pealkirjaga "Maapealne
ingel" selles raamatus on Getteri kirjutatud.

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 €.

2018. a. oli Tallinna Lastehaigla Toetusfondi kogutulu 673 973 eurot (lisaks ka mitterahaline abi 2056 eurot).
Tasuta meediareklaami ja muud tegevusabi saab hinnata vähemalt 350 000 eurole. Suurimateks toetajateks
olid: AS Selver poolt korraldatud kampaania „Koos on kergem“; AS Olerexi poolt detsembris korraldatud
kampaania „Ulata abikäsi“; restoranikett McDonald’s novembris korraldatud heategevuskampaania
„McHappy Day.“

Samal perioodil on Toetusfond Tallinna Lastehaigla ja haigete laste heaks teinud sihtkulusid kokku 280 185
euro väärtuses. Osa planeeritud toetusest lükkus lastehaigla juhtkonna soovil 2019. aastasse.

Tänaseni kajastub TF kuluaruandes Tallinna Lastehaigla tasuta kasutuses oleva aparatuuri amortisatsioon.
2018. a. on Toetusfondi bilansis olevate meditsiiniaparaatide amortisatsioonikulu 78 184 eurot. Lihtsamaks
on muutunud konkreetsete patsientide toetamise kord. Lisaks kuulub Toetusfondi ülesannete hulka ka
hangete korraldamine ning lepingute sõlmimine tarnijaga.

2018. a. jätkusid traditsioonilised toetused Eesti Abistamiskomiteedelt USA-s ja Kanadas ning annetused
Tallinna Lastehaigla Toetusfondile eraisikutelt läbi EERO Kanadast. Toetusfond sai päranduse Eestis
elanud proualt, kes ei soovinud oma nime avalikustamist.

Selveri toetuskampaania „Koos on kergem” jooksul said kliendid taas teha head iga ostuga ning
annetuskasti raha jätmisega. Olulise panuse andsid kampaaniapartnerid Kalev Mesikäpa toodetega, Prike
Vitteli veega, Svensky Sensodyne hambapastaga ja Tartu Mill oma toodetega. Tänavu kasvas annetusraha
eelkõige ostude arvu näol. Kuueteistkümnendat aastat järjest toimunud heategevuskampaaniaga „Koos on
kergem“ koguti 53 Selveris üle Eesti klientide annetusi oma maakonna haigla laste- või
sünnitusosakondadele. Suurim toetussumma kogunes tänu headele annetajatele Tallinna Lastehaigla
Toetusfondile. Kokku annetati „Koos on kergem“ üle-eestilise kampaania raames 113 650 eurot. Tallinna
Lastehaigla Toetusfond soetab annetussumma eest elektroentsefalograafi, mis on meditsiiniseade aju
elektrilise aktiivsuse registreerimiseks. Uus aparaat avab paremad võimalused peaaju haiguste nagu
epilepsia, une- ja teadvushäired, kaasaegseks diagnostikaks ning raviks. Vastavalt AS Selveri juhtkonna
lubadustele jätkub projekt 2019. a.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Tiit Kõuhkna toetas juba kuueteistkümnendat aastat
lastehaigla parima arsti, nooarsti, õe ja kaheksandat aastat ka noorõe premeerimist. 2018. aasta preemiate
laureaadid: parim arst oli erakorralise meditsiini ja ägedate infektsioonide osakonna arst Ülle Uustalu, parim
noorarst hematoloogia-onkoloogiaosakonna arst-resident Maarja Karu, parim õde allergoloogiateenistuse
vastutav õde Kairi Nigul, parim noorõde kirurgiaosakonna õde Marina Zenin Annetaja preemiafondi suurus
on 7000 eurot, millele fond lisab tulumaksusumma.

2010. aastal alanud koostöö Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ja Eesti Nukukunsti Majaga ning selle
tulihingelise eestvedaja Svetlana Pchelnikovaga jätkus 2018. a. aastal, kui maikuu alguses toimus
rahvusvaheline nukunäitus Tallinna Lauluväljakul. Tallinna Lastehaigla Toetusfondi toetati näitusel toimunud
õpitubade tööst laekunud osavõtumaksuga ja heategevamüügi tuluga.

Jõulukuul Olerexi heategevuskampaanias „Ulata abikäsi“ osalenud inimesed aitasid koguda Tallinna 
Lastehaigla Toetusfondile ja Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile toetust käerobotite soetamiseks. Käerobot 
on väga kaasaegne aparaat, mis on ennekõike mõeldud nende patsientide tarbeks, kellel on ühe kehapoole 
halvatus või kes ei saa neuroloogiliste häirete tõttu oma käsi tavapärasel viisil liigutada ning vajavad erilist 
teraapiat. Teraapiategevused käerobotiga käivad läbi mängu, mis motiveerib last aktiivselt taastusravi

https://www.facebook.com/GetterJaani/?__tn__=K-R&eid=ARCk92QdvkKRVSFm5uEb7HVltKlTdyJce90k7FCAr2STWJ1yb1ZODNoLkkM43TJ5jpWGlFQDHGaYyrg4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD5DCjoLODx1TDgu-v7JK5iYZFMJ4jCSDPOeYowCanxy72GB9UkTtoaCwUv0r1kmlw3U5nU-Knq1zRXNz4R0RZ9dnywDwdX8S1KIvJ6P1KVfEtOP3Q2MOUwRhqAvzyvamBxGpvhGEhTlD5GaMxE7YeQwwjcSvqacpTWwhnICQDWskZWCRRNNqzQDQgahDln4VWDjNZa-b7st0fRMWQT0xFF_0tWPbZivRvM735hqIoslPXCFUwAbpMtrr22SqXRN7kZ0ZINcxyNAklTHtTap5OJKrXgb5kWedycRen6qVmfyHoXXKiXLRgAxwdrOofOQkR_gYhD0n7_ot-ZdKz5Bu_udg
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protsessis osalema. Kummalgi haiglal on Olerexi toel kavas soetada üks käerobot, kuid kuna ühe käeroboti
maksumus ulatub 100 000 euroni, siis on veel päris palju vajalikust summast puudu. Soovi korral saavad
inimesed anda oma täiendava panuse käerobotite ostuks Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ja Tartu Ülikooli
Kliinikumi Lastefondi, tehes ülekande annetuskontodele ja märkides selgitusse „Käerobot“.

Kümme aastat on Sakala Eragümnaasiumi lapsed korraldanud jõulukontserti ja –laata. Fondile annetatud
raha kasutasime seni ravimi ostmiseks epilepsiahaigele lapsele. Kuid lõpuks on kandnud vilja Oskari
vanemate ja tema raviarsti dr. Sanderi mitmed pöördumised EHK poole ravimi kompenseerimiseks. 2018.a.
toetasid Sakala Erakooli lapsed ja lapsevanemad diabeedihaigetele lastele insuliinipumpade ostu.

Lisaks Sakala Eragümnaasiumile toimusid kooliõpilaste heategevuslikud laadad ka paljudes teistes
koolides. Nii toetasid lastehaiglas ravil olevaid lapsi HVG 3 kl., Ruila Põhikooli 2 kl., Tallinna Õismäe Vene
Lütseum, Tallinna Tööstushariduskeskus, O.Lutsu Palamuse Gümnaasiumi 8. klass ja klassijuhataja,
Väätsa Põhikool, Tallinna Tehnikagümnaasium, VHK 7. klassi poisid. Aga ka lasteialapsed koos oma
vanemate ja õpetajatega- lasteaed Päikene ja lastesõim Planeedi Mudila.

2018. a. tehti Tallinna Lastehaigla Toetusfondile mitmeid sünnipäevaannetusi – Smarten AS, Eesti
Liikluskindlustuse Fond, eraisik Siim Kompost, TF sünnipäeva külalised.

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

Maksu- ja Tolliametile saadetud INF4 nimekirjas, mis sisaldas andmeid annetajate kohta
tulumaksusoodustuseks, oli 5470 eraisikut ja 149 ettevõtet ning organisatsiooni.

Endiselt on hädavajalik tasuline nõuandetelefon „Lastearst kuuleb”. 2018. aastal minutihinda 1€ ei muudetud
(on püsinud muutumatuna euro-aja algusest). Probleemiks teenistuse juures on valvearstide kõrge vanus,
arstide koolitus. Töötasu ei ole tõusnud aastaid, kuid tänavu 1. juunist alates tõstsime töötajate töötasu
kahekordseks. Lisaks asus tööle 1 uus töötaja, kes on hästi kursis just vastsündinute probleemidega, mille
kohta on helistajatel alati palju küsimusi.

2018. a. juunis taas Remnikul toimunud laste terviselaagris osales kakskümmend 9-14 aastast ülekaalulist
last, 2 füsioterapeuti ja 2 vabatahtlikku. Laagri esimesel päeval toimus laste kaalumine, laste pikkuse- ja
vööümbermõõdu mõõtmine. Arvutati välja laste KMI, mis jäi vahemikku 20kg/m2-40kg/m2. Igapäevaselt
mõõtsid füsioterapeudid laste samme. 10 laagripäeva jooksul langes kõigil lastel kehakaal (keskmiselt 4kg
lapse kohta) ja kahanes vööümbermõõt (6 cm lapse kohta). Kokku langes kõigi laagris osalenud laste
kehakaal 10 päeva jooksul 80 kg. Keskmine sammude arv päevas oli 25 500 sammu.

Laagri jooksul viidi läbi 5 jalgrattamatka pikkusega 10-29 km. Jalgratastel läbitud kilometraaž laagri jooksul
oli kokku 110 km. Kõige pikemal jalgrattamatkal Remnikult Vasknarva olid abiks 5 Jõhvi Swedbank filiaali
vabatahtlikku. Vasknarvas külastati Vasknarva kloostrit ja tutvuti linnuse varemetega. Kauksi RMK matkajuhi
juhendamisel viidi läbi 3 huvitavat loodusteemalist matka, õppeprogrammi: Peipsi järve jälgedes, Mets kui
kooslus ja Loodusapteek.

Toimus ka loeng tervislikust toitumisest, mille viis läbi Tartu Ülikooli toitumisspetsialist Siret Saarsalu, kus
said osaleda ka lapsevanemad. Täheldatavad olid muutused laste enesetunde ja psühholoogilise seisundi
paranemisel, lapsed muutusid sotsiaalsemaks ja julgemaks nii üheskoos tegutsemisel kui individuaalsete
tegevuste 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 (teostatud testide tulemused). Lapsed lubasid
jätkata sammude lugemist ja kaalu jälgimist ning andmete registreerimist arvutikeskkonnas. Laste ja
lapsevanemate tagasiside toimunud laagri kohta oli väga positiivne.

2018. a. jätkus KÜSK-i Šveitsi Vabaühenduste fondi abil 2014. a. alanud projekti (Personaalne lähenemine
laste ülekaalulisuse käsitluses) jätkuprojekt. Tallinna Lastehaigla Toetusfond on nüüdseks 5 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 72%-l
projektis osalenud kooliealistest lastest.
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
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aktiivsust väljaspool treeningsaali.
 

Trennid toimuvad Tallinna Lastehaiglas 2 korda nädalas à 1 tund. Kõige tähtsam – lapsele peab toeks
olema kogu pere, seega on projekti meeskonda lülitatud ka vanemad. Esmane ülesanne on kaalutõusu
peatamine. Tegevused toimuvad 10-liikmelistes gruppides. Programmis osalemiseks on väga oluline lapse
isiklik motivatsioon eesmärkide saavutmiseks, koostöö lapsevanematega ning perekonna tugi. Kaalu
normaliseerumise järgselt liigutakse juba edasi spordiringidesse. Jätkuprojekti „Liigu nutikalt2“ toetab
Hasartmängumaksu Nõukogu teist korda 6000 euroga (kestab 1. november 2018 - 31. mai 2019).
Heategevusliku projekti „Liigu nutikalt“ heaks saab annetusi teha ka annetuskeskkonnas Ma armastan
aidata, mis on Swedbanki annetuskeskkonnast välja kasvanud laiaulatuslik annetuskeskkond, millele on õla
alla pannud kõik Eestis tegutsevad suuremad pangad.
(https://www.armastanaidata.ee/annetan/tervis-ja-toimetulek/tallinna-lastehaigla-toetusfond-toeta-ulekaaluliste-laste-terviseprogrammi).

Tänavu 25. tegutsemisaastat tähistanud Tallinna Lastehaigla Toetusfond korraldas oma suurimatele
annetajatele erilise tänuõhtu 9. mail Virla külas asuvas Siidrifarmis. Tallinna Lastehaigla Toetusfondi Aasta
sponsori tiitli pälvisid ERRi Jõulutunneli saade ning kütusefirma Olerex. Aastate sponsorid on Astro Vara
OÜ, Tallinna Õismäe Vene Lütseum, Boris Lehtlaan ja Pradeep Gupta. Lisaks anti välja 17 Kuldsponsori
ja 16 Hõbesponsori tiitlit ning 22 tänukirja. Tänuõhtut aitas korraldada Imagine AD meeskond, õla panid alla
ja toetasid paljud sponsorid – Lux Express, Prisma Peremarket, Eesti Pagar, Saaremaa Lihatööstus, Türi
Pritsumehed. Eriline tänu kuulub Siidrifarmi perele eesotsas Aivar Kuusega, kes avasid külalislahkelt oma
farmi uksed ning Jarek Kasarile, kelle kontsert toredale tänuõhtule imelise lõpp-punkti pani. Auhinnakujud
kinkis skulptor Tauno Kangro.

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. Koostöös Imagine
meeskonnaga ka elektrooniliste kaartide müügist.

Jätkub koostöö Logotrade OÜ-ga – 2018.a. valmistas firma Tallinna Lastehaigla Toetusfondile fondi logoga
tooteid, mida oleme saanud kinkida oma toetajatele ja jõuluajal lastehaiglas viibivatele lastele.

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

2018. aastal lisandus Tallinna Lastehaigla Toetusfondi toetajate hulka mitmeid uusi sõpru/toetajaid uute ja
huvitavate projektidega.

Selle aasta alguses alustanud mTasku uudne mobiilimakse on osutunud populaarseks ja mugavaks
makselahenduseks. Alates juunist on mTaskul ka annetuskeskkond, mis võimaldab vähese vaevaga leida
südamelähedane heategevusfond ning teha annetus internetipanka sisenemata või sularaha omamata.
mTasku on Tallinna Kaubamaja Grupi ja Telia koostöös valminud ning LHV panga maksetarkvarale tuginev
uus 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. mTasku abil on võimalus annetusi
teha ka Tallinna Lastehaigla Toetusfondile. mTasku on annetaja jaoks uus ja põnev - see on just see, mida
oleme juba pikalt oodanud. Toetuse lihtne ja kasutajasõbralik ülekandevõimalus teeb sellest kindlasti
toetajate lemmiku. Paigutasime lastehaiglas ja ka heade sõprade ettevõtetes mTasku QR-koodid nähtavale
kohale.

Kadriorus toimunud festivalil "Valgus kõnnib 2018" oli 19. ja 20. septembril väljas uhiuus interaktiivne
südamevalguse installatsioon, millega sai teha annetusi Tallinna Lastehaigla Toetusfondile.
Kasutades südame juures mTasku äppi said heategijad teha 5-, 10- või 25-eurose annetuse Tallinna
Lastehaigla Toetusfondile ning panna südamel tulukesed vilkuma. Mida suurem annetus, seda kauem süda
tuksus. Installatsiooni idee autor on festivali „Valgus kõnnib“ kunstiline juht Kristiina Kirsel.
Ligi kahe meetri kõrgune valguskunstiteos valmis Valgus kõnnib 2018, Imagine, LEDiMEISTER, Telia ja
Lastehaigla Toetusfondi koostöös. Tallinna Lastehaigla Toetusfondi kaunis südamevalguse installatsioon oli
novembris-detsembris superministeeriumi fuajees.

Heaks koostööpartneriks Tallinna Lastehaigla Toetusfondile on saanud Talllinna Kesklinna valitsus eesotsas
noore ja hakkaja linnaosavanema Vladimir Svetiga. Nii koguti emadepäeva aktsiooni raames Vabaduse
väljakul kokku 600 eurot kampaania „Iga hetk on oluline!“ toetuseks. Toetusaktsioon toimus ka suve lõpul ja
jõuluajal.

https://www.armastanaidata.ee/annetan/tervis-ja-toimetulek/tallinna-lastehaigla-toetusfond-toeta-ulekaaluliste-laste-terviseprogrammi
https://www.facebook.com/events/269905150462217/
http://imagine.ee/#all
https://www.facebook.com/LEDiMEISTER/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwIt8nZo6HMKUtHGLkHyCLz-nTKoRor3tetty9QFQzGM3AoGyAxlIJn3rhennvnnEcg6loe3J8xeAUL7GVnK5SA0uz0QnYWNYARfvEemFpZIQAYA-BMpLw2TYNvGarF3fQIiDN4zSeI70Eh5NYOzCluJCFmVCmOkX3yqjKU5YCDJJWgySWjg&__tn__=K-R
https://www.telia.ee/
http://www.toetusfond.ee/
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Juunis 2018 toimetas Ameerika Ühendriikide Marylandi osariigi Rahvuskaart Eestisse kingitusena Tallinna
Lastehaiglale ning mitmele õppe- ja haridusasutusele kokku üle 6000 eksemplari “National Geographic Kids
Almanac’i “. Tore idee toetada Tallinna Lastehaiglat ingliskeelsete trükistega tekkis aprilli alguses toimunud
Eesti Vabariigi Presidendi USA visiidi raames Marylandi osariigi rahvuskaardi ning Marylandis tegutseva
Eesti IT-ettevõtte Datel juhtide ühisest arutelust. Toetusfondi püsiannetaja Dateli välisturgude juht Carl Pucci
oli toreda kingituse Tallinna Lastehaiglasse jõudmise üks eestvedajaid. Huvitava väljaande said kingituseks
kõik haiglas viibinud lapsed.

Tallinna Linnavolikogu ja mitmete riikide Tallinnas asuvate suursaatkondade algatusel toimus 28. septembril
Alexela kontserdimajas kontsert „Rahvusvaheline õnnitluskaart EV100“. Heategevusliku kontserdi piletitulu
2866 eurot annetati Tallinna Lastehaigla Toetusfondi projektile „Iga hetk on oluline.“ Oli suur rõõm näha, et
kontsert „Rahvusvaheline õnnitluskaart EV100“ tõi Alexela kontserdimajja kohale saalitäie publikut, kes said
nautida ülimalt põnevaid ja mitmepalgelisi esinejaid maailma eri paigust. Igaühe väikesest heateost sai
kokku üks suur heategu. Heategevuskontsert toimus koostöös Ameerika Ühendriikide, Brasiilia, Iirimaa,
Jaapani, Kreeka, Läti, Rumeenia ja Valgevene Suursaatkondadega Eestis.
McHappy Day heategevuskampaania raames müüs restoranikett McDonald’s rinnamärke ning kogus oma
külastajate abiga 22’000 eurot Tallinna Lastehaigla Toetusfondile uue lastereanimobiili soetamiseks. Igal
aastal on McHappy Day kampaania eesmärk laste heaolu parandada ning sel aastal koguti annetusi uue
lastereanimobiili tarvis. Kampaania ilmestab, kuidas üheskoos suudame väikese heateoga oluliselt mõjutada
laste ja nende vanemate elu. Lapsed, eriti vastsündinud, vajavad kõrge kvaliteediga ja kiiret arstiabi, mis
vastab nende igakülgsetele vajadustele. Üliraskes seisundis väikestele patsientidele vajaliku abi tagamisel
on võtmeroll just lastereanimobiili teenistusel.

Telia andis novembris Tallinna Lastehaiglas üle seitsmekümnest e-lugerist koosneva kingituse, et muuta
väikeste patsientide aeg sisukamaks ja põnevamaks. Haigla mängutoas toimunud üritusele tulid lastele
laulma ning nendega mängima Kristel Aaslaid ja Tuuli Rand ansamblist Öed. Suuremad lapsed saavad
e-lugereid kasutada kasvõi koolis nõutava kohustusliku kirjanduse lugemiseks, väiksematele võivad
vanemad ette lugeda. Sündmuse näol polnud tegu pelgalt kingituse üleandmisega, vaid meeleoluka
hommikuga, mis sisaldas mitut üllatust. Ansambel Öed andis lastehaiglas hommikuse minikontserdi ning
ansambli solist Kristel Aaslaid luges lastele ette katkendi endakirjutatud muinasjutust, mis ilmus hiljuti
raamatus „Urmelid ja kaksteist heategu“. Lisaks sai mängida, meisterdada ning omalt poolt võttis Telia
kaasa veel humanoidroboti Pepper, kellega kõik huvilised said tutvust teha.

Vabatahtlikku tuge oleme saanud Heateo SA poolt algatatud kogukonnapraktika raames. Nii on ka 2018. a.
Toetusfondis praktikal olnud kooliõpilased Tallinna Saksa Gümnaasiumist ja Saue Gümnaasiumist. Nad on
abistanud fondi lastehaiglas toimunud heategevuslaadal ja projekti „Liigu nutikalt“ treeningutel.

Detsembris 2015 sai alguse TF kampaania koostöös uute püsiannetajatega. Seda projekti viime läbi koos
Promosale OÜ-ga. Täname lahkeid annetajaid ning Viimsi, Mustamäe, Järve, Postimaja, Rocca al Mare,
Kristiine, Mustika, Magistrali kaubanduskeskuseid, kes on andnud meile võimaluse end nähtavaks teha.
Suure panuse on andnud Fitek AS, kes e-arved annetajatele väljastab ja selle eest tasu Toetusfondilt ei
võta. Oleme saanud palju positiivset tagasisidet ja näeme, et inimestele meeldib lapsi aidata, kui anda neile
selleks mugav võimalus. Kahjuks tuleb siiski ette ka läbimõtlematut tegutsemist ja nii oleme sunnitud
tegelema lepingute lõpetamisega, millega pole veel tegelikult algust tehtudki. Kui näete
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 ca 4500. 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.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi iga-aastase heategevusliku jõululaadaga, mis toimus 11. detsembril, 
tegime ühiselt palju head - kogusime sügavalt enneaegsete vastsündinute intensiivraviüksuse perepalatite 
rajamiseks 1101 eurot. Tallinna Lastehaigla töötajad ja sõbrad annetasid laadale müügiks suurel hulgal 
kaupa. Hoidistest oli suurim valik kõrvitsasalateid, tõeliseks hitiks kujunesid marineeritud seened, erinevaid 
moosisorte leidus igale maitsele. Kohapeal söömiseks olid lastehaigla töötajad valmistanud suupisteid, 
salateid, küpsetisi ja piparkooke. Kaubaks läksid kaunid kunstiesemed, käpikud ja villased sokid, imearmsad 
käsitsi tehtud pehmed mänguasjad ja urmelite raamatud. Vilgas kauplemine käis terve päeva jooksul, 
õnneks olid meile vabatahtlikena appi tulnud Tallinna Saksa Gümnaasiumi 12. klassi neiud Marit, Liisbet ja
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Helerin. Eraldi täname Kohila Gümnaasiumi õpilasfirmat Meraki ja Kristiina Saarnat, kes olid laadal
esindatud oma letiga ja müüsid lastehaigla heaks endatehtud küpsetisi ja hoidiseid.

Lisaks rahalisele toetusele on haiglat toetatud paljude esemetega- Neste Eesti toetab jätkuvalt haigla
reanimobiiliteenistust diislikütusega, jõuluajal külastasid lapsi paljud heategijad, kes kinkisid erinevaid
mänguasju, maiustusi ja joonistusvahendeid - Kätlin Rohilaid-Aljaste ettevõttest EstSale Baltic üllatas
Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonnas emasid eriliste advendikalendritega; VHK 7.kl
poisid tõid kingituseks suure lauajalgpalli, mille Laste Vaimse Tervise Keskuse spordisaalis pidulikult üle
andsid; Heategevusfond "Südamete soojus" tõi Tallinna Lastehaigla patsientidele kingituseks suure hulga
lauamänge ning raamatuid, lisaks korraldasid "Südamete soojuse" vabatahtlikud kirurgiaosakonna
mängutoas patsientidele spontaanse mustkunstietenduse, mis tõi naeru näole nii lastele kui ka nende
emadele; Eesti Kaitseväe õhutõrjepataljoni 1. jalaväebrigaadi ajateenijad tegid Tallinna Lastehaigla
patsientidele rõõmsa üllatuse - noorsõdurid kogusid heategevusliku aktsiooni käigus kokku 375 Alma
jogurtitopsikaant, mille eest saadud 15 kaisuliblikat otsustati kinkida haiglas viibivatele lastele; Toetusfondi
ammune sõber Igor Leifer kinkis haiglale hulgaliselt joonistus- ja kirjatarbeid.

Erilist tänu pälvib tegevusabi eest Powerhouse OÜ, kes on suureks abiks olnud kõigi TF ürituste
organiseerimisel ja ettevalmistamistamisel, aga ka filmi valmimisel. Lisaks täname Imagine AD tasuta
tegevusabi eest, mis oluliselt kergendab Toetusfondi turunduse ja reklaamiga seotud tegemisi.

Alates 2007. a. on TF patroon pr. Evelin Ilves. Ka 2018. a. on Evelin Ilves aktiivselt osalenud fondi üritustel –
toetajate külaskäikudel lastehaiglas, TF sponsorite tänuõhtul, heategevuslike projektide esitlustel.

Toetusfondi põhiväärtusteks on:

• Ausus ja laitmatu maine

• Aruandlus ja vastutustunne

• Tähelepanelikkus ja meeskonnatöö

• Põhjalikkus ja tasakaalukus

Tänan kõiki toetajaid ja Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liikmeid nii materiaalse kui moraalse abi
eest TF ettevõtmistes ja loodan, et 2019. a. jätkub koostöö uute projektide arendamisel ning heategevuslike
ürituste organiseerimisel ja nendes osalemisel sama aktiivselt.

Peetud on 5 protokollilist koosolekut.

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogusse kuuluvad:

Esimees: Janek Mäggi

Liikmed: Adik Levin, Silva Tomingas, Merike Martinson, 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)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 1 291 245 755 184 2

Finantsinvesteeringud 304 149 319 667 3

Nõuded ja ettemaksed 9 207 246 328 4

Kokku käibevarad 1 604 601 1 321 179  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 33 766 111 950 5

Kokku põhivarad 33 766 111 950  

Kokku varad 1 638 367 1 433 129  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 144 169 66 966 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 3 575 3 575 7

Kokku lühiajalised kohustised 147 744 70 541  

Kokku kohustised 147 744 70 541  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 362 588 1 255 378  

Aruandeaasta tulem 128 035 107 210  

Kokku netovara 1 490 623 1 362 588  

Kokku kohustised ja netovara 1 638 367 1 433 129  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 673 973 628 916 8

Kokku tulud 673 973 628 916  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -280 185 -309 453 9

Mitmesugused tegevuskulud -100 265 -62 599 10

Tööjõukulud -71 992 -58 953 11

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -78 184 -94 513 5

Kokku kulud -530 626 -525 518  

Põhitegevuse tulem 143 347 103 398  

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt -15 518 2 272 3

Muud finantstulud ja -kulud 206 1 540 12

Aruandeaasta tulem 128 035 107 210  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Laekunud annetused ja toetused 904 156 387 056  

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -205 583 -338 280  

Väljamaksed töötajatele -73 755 -59 850  

Laekunud intressid 1 607 962  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
6 000 6 000 6,7,8

Muud rahavood põhitegevusest -96 375 -61 159  

Kokku rahavood põhitegevusest 536 050 -65 271  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel 0 -25 094  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -25 094  

Kokku rahavood 536 050 -90 365  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 755 184 845 549 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 536 050 -90 365  

Valuutakursside muutuste mõju 11 0 12

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 291 245 755 184 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 1 255 378 1 255 378

Aruandeaasta tulem 107 210 107 210

31.12.2017 1 362 588 1 362 588

Aruandeaasta tulem 128 035 128 035

31.12.2018 1 490 623 1 490 623
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond  on koostanud 2018.a.raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti Finantsarvestuse

Standardi nõuetega. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja

Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

2018.a.aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidega.

Sihtasutus on koostanud täismahus aastaaruande

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

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

vastavuse printsiibist lähtudes.
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Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil. 

 

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)

 31.12.2018 31.12.2017

Sularaha kassas 5 131 7 011

Swedbank 474 292 123 481

SEB Pank 67 135 22 055

Luminor Pank 30 839 19 759

Danske Bank 0 2 422

LHV Pank 28 709 14 860

Tähtajalised hoiused 685 000 565 000

Krediitkaardi konto 139 596

Kokku raha 1 291 245 755 184

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Fondiosakud

31.12.2016 292 301 292 301

Soetamine 25 094 25 094

Kasum (kahjum)

müügist ja

ümberhindlusest

2 272 2 272

31.12.2017 319 667 319 667

Kasum (kahjum)

müügist ja

ümberhindlusest

-15 518 -15 518

31.12.2018 304 149 304 149



16

sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond 2018. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 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

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 6 301 6 301

Ostjatelt laekumata

arved
6 301 6 301

Muud nõuded 240 027 240 027

Kokku nõuded ja

ettemaksed
246 328 246 328

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2016  

Soetusmaksumus 666 100 666 100 666 100

Akumuleeritud kulum -459 637 -459 637 -459 637

Jääkmaksumus 206 463 206 463 206 463

  

Amortisatsioonikulu -94 513 -94 513 -94 513

  

31.12.2017  

Soetusmaksumus 666 100 666 100 666 100

Akumuleeritud kulum -554 150 -554 150 -554 150

Jääkmaksumus 111 950 111 950 111 950

  

Amortisatsioonikulu -78 184 -78 184 -78 184

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 666 100 666 100 666 100

Akumuleeritud kulum -632 334 -632 334 -632 334

Jääkmaksumus 33 766 33 766 33 766
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 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

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 66 966 66 966

Kokku võlad ja ettemaksed 66 966 66 966

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2016 Saadud Tulu 31.12.2017 Lisa

nr

Sihtfinantseerimine põhivarade

soetamiseks
 

T.Kõuhkna preemia 6 500 -6 500 13

Selver AS 46 500 -46 500  

Terviseedendusprojekt 6 000 -2 425 3 575 8,9

Kokku sihtfinantseerimine

põhivarade soetamiseks
59 000 -55 425 3 575  

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
59 000 -55 425 3 575  

 

 31.12.2017 Saadud Tulu 31.12.2018 Lisa

nr

Sihtfinantseerimine põhivarade

soetamiseks
 

T.Kõuhkna preemia 7 000 -7 000 13

Selver AS 42 600 -42 600  

Terviseedendusprojekt 3 575 6 000 -6 000 3 575 8,9

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  
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Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 610 573 567 491  

Sihtotstarbelised annetused 63 400 61 425

Kokku annetused ja toetused 673 973 628 916  

sh eraldis riigieelarvest 6 000 2 425 7

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tallinna Lastehaiglale med.aparatuur, ravimid jne. 265 435 298 903

Tallinna Lastehaiglale jagatud toetused ja annetused,

T.Kõuhkna preemia
8 750 8 125

HMN sihtfinantseerimine 6 000 2 425 7

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
280 185 309 453 13

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2018 2017

Ürituste ja reklaamiga seotud kulud 29 293 29 464

Fondi tegevuskulud 15 815 27 912

Muud kulud 55 157 4 966

Koduleht 0 257

Kokku mitmesugused tegevuskulud 100 265 62 599

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 53 806 44 082

Sotsiaalmaksud 17 756 14 519

Töötuskindlustusmaksukulu 430 352

Kokku tööjõukulud 71 992 58 953

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 4
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Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud
(eurodes)

 2018 2017

Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest 11 -52

Saadud intressid 195 1 592

Kokku muud finantstulud ja -kulud 206 1 540

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 9 9

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2018 Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

7 000 280 185

 

2017 Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

6 500 309 453

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 42 568 36 793

Vt.Lisa 7 ja lisa 9

2018. saadud toetus nõukogu liikmelt summas 7000 eurot (2017.a. 6500 eurot) 

Tallinna Lastehaigla jaoks edastatud annetuste ning toetuste abil ostetud aparatuuri ja seadmeid summas 280185 eurot. (2017.a. 309453 eurot)
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond nõukogule

Oleme üle vaadanud sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2018,

nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet,

raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud

raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 10 kuni 19.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standardiga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba

olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude

rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus. ISRE (Eesti) 2400

(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et

raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle

standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus

viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja

analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi

käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõte

Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis

olulistes osades õiglaselt sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond finantsseisundit seisuga 31.12.2018 ning sellel kuupäeval lõppenud

majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Anne Nuut

Vandeaudiitori number 485

ANTIMAR Audiitorid OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 195

A. Lauteri tn 5, Tallinn, Harju maakond, 10114

09.04.2019
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aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ANNE NUUT Vandeaudiitor 09.04.2019



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta 88991 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6977131

Faks +372 6977143

E-posti aadress inna.kramer@lastehaigla.ee

Veebilehe aadress www.toetusfond.ee


