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SIHTASUTUSE TALLINNA LASTEHAIGLA TOETUSFOND 2020. 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. 

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 27 tegutsemisaasta jooksul kogunud tuhandete heade inimeste ja 

sadade ettevõtete abiga üle 12 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. Tallinna Lastehaigla Toetusfond tänab kõiki abistajaid – eraisikuid, ettevõtteid, 
organisatsioone, kes on aidanud meil oma toetusega parandada nii olme – kui ravitingimusi Tallinna 

Lastehaiglas. 

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 

2020. aastal toetas fond:  

 

- Haruldast haigust põdevate laste ravi. 
- Lastehaiglale vajaliku meditsiinitehnika soetamist. 

- Diabeedihaigeid lapsi insuliinipumpade ja transmitterite ostul. 

- Iganädalaste treeningute ning suvise terviselaagri organiseerimist ülekaalulistele lastele.  
- Arstide ja õdede täiendkoolitusi.  
- Nõuandetelefoni „Lastearst Kuuleb“ ülalpidamist. 
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2020. aasta oli kogu maailma jaoks ja eriti meditsiinisektorile suurte väljakutsete aasta seoses 
koroonaviiruse levikuga. Pandeemia mõjutas ka Toetusfondi tegevust, ära jäid mitmed silmast-silma 

kohtumised annetajatega. Paljud toetajad, kes on varasemalt käinud lastehaiglas külas kas kogutud  

annetussummat üle andmas või lastele kingitusi toomas, ei saanud seda viiruse leviku tõttu teha.  
Õnneks ei vähendanud koroonaviiruse levik Tallinna Lastehaigla heaks tehtud annetuste hulka, vaid 

kokkuvõttes oli tulemus kõigi aegade parim. Eesti inimesed on väga abivalmid ning mõistavad, et 
keerukal ajal on eriti oluline märgata endast nõrgemaid ning neid võimalusel aidata.  

Kasvanud on fondi püsitoetajate hulk 

Viimastel aastatel on oluliselt tõusnud Tallinna Lastehaigla Toetusfondiga püsiannetuslepingu 
sõlminud inimeste arv. Praeguseks on püsiannetajaid juba 5916 eraisikut ja 35 juriidilist isikut. 

Toetusfondi jaoks on see väga oluline, sest kindel sissetulek aitab tagada stabiilse panustamise 

lastehaigla arengusse. Igakuine väike püsiannetus võimaldab inimesel jagada heategevuseks mõeldud 
summa aasta peale võrdseteks osadeks ning vältida ühekordset suuremat väljaminekut.  

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi heaks püsiannetuslepingute sõlmimisega tehti algust 2015. aastal.  
Kokku teeb Toetusfondi heaks tööd 20 tudengit, kes lisaks lepingute vormistamisele jagavad 

inimestele aktiivselt infot fondi tegemiste kohta. Püsiannetuslepinguid sõlmitakse Tallinna 
suuremates kaubanduskeskustes ja Selverites. 2020. aasta suvel alustati esimest korda ukselt-uksele 

projektiga, mille raames külastati inimeste kodusid ning kutsuti neid püsiannetuslepinguid sõlmima. 
Kui koroona tõttu ei olnud kaubanduskeskustes võimalik teavitustööd teha, siis alustasid noored 

telefonikõnedega püsiannetuslepingute sõlmimiseks. Esialgu helistatakse peamiselt kunagistele 

püsiannetajatele, kes on fondile varasemalt mõnda aega abiks olnud ning kutsutakse neid inimesi 

võimalusel uuesti appi. Ühtlasi palutakse headel inimestel nimetada soovi korral oma tuttavaid, kellele 
nende arvates võiks veel püsiannetuse võimalust tutvustada. 

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! 

Kui eraisikutest annetajate hulk on viimasel aastakümnel kasvanud, siis paraku pole ettevõtete 

toetuste kasv olnud nii intensiivne. Siiski on Toetusfondil välja kujunenud väga meeldiv koostöö 
paljude firmadega, kes iga-aastaselt Tallinna Lastehaigla patsientide heaks oma panuse annavad. 

Ettevõtted, kes on oma tegevusega saavutanud järjepidevuse ning majandusliku kasvu, peavad 
heategevust ühelt poolt oma moraalseks kohustuseks ning vastutuseks ühiskonna ees ja teisest küljest 
ka auasjaks. 

Suurim toetusprojekt - haruldast haigust põdevate laste ravi 

Fond aitas aegade suurima toetusega haruldast geneetilist haigust põdevat õde ja venda Amyt ja Elari 

Markust alates 2019. aasta suvest kuni 2020.a.lõpuni ligi 600 000 euroga. Laste ravi on olnud 

tulemuslik. Varasemalt kaotas laste organism haiguse tõttu fosforit, mis omakorda põhjustas luude 
hõrenemist ning  deformatsiooni, haigusega kaasnesid pidevad valud jalgades ning halvimal juhul 
oleks lapsi oodanud ees ratastooli jäämine. Alates 2019. aasta suvest, kui lapsed hakkasid saama uut 

ravimit Crysvita, on toimunud suur pööre paremuse suunas – mõlemal lapsel püsib nüüd fosforitase 

normis ja nad on pooleteise aasta jooksul tublisti pikemaks kasvanud. Ravim tõstab kahe rasket 
kroonilist haigust põdeva lapse elukvaliteeti ning parandab nende tervist. See võimaldab lastel 
tulevikus elada täisväärtuslikku elu, mitte jääda invaliidina ühiskonnale koormaks. Toetusfondil on 
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ülimalt hea meel, et läbirääkimiste tulemusel ravimitootjaga otsustas Haigekassa lisada alates 2021. 

aastast ravimi Crysvita oma hinnakirja ning hakkab edaspidi laste ravikulusid kompenseerima. 

Alates 2019. a. sügisest toetab fond ka 16-aastast Irinat, kellel on ülimalt harva esinev kaasasündinud 
geenirike, mille tõttu on  tema nahal, küüntel ja limaskestadel seeninfektsiooni kolded. Irina on aastate 

jooksul saanud erinevaid seenevastaseid ravimeid ja seetõttu on tema haigustekitajad muutunud neist 
paljude suhtes tundetuks. Arstid otsivad erinevaid võimalusi tüdruku aitamiseks. Kuna mitmeid 

ravimeid hindab haigekassa eksperimentaalseteks ning nende maksumust ei kompenseeri, on 

Toetusfond oma õla tüdruku aitamisel alla pannud. 

2020 aastal toetasime ka 3 kuuse beebi silmahaiguse ravimi ostu. 

2020. aasta põhiprojekt – annetuste kogumine laste uneuuringute keskuse loomiseks 

Toetusfondi 2020. aasta põhiprojektiks oli annetuste kogumine Eesti esimese laste uneuuringute 
keskuse loomiseks Tallinna Lastehaiglasse. Projekti kampaaniaperiood kestis 1. juunist 2020 kuni 17. 

jaanuarini 2021. Spetsiaalselt lastele mõeldud uneuuringute keskust praegu Eestis ei ole, kuid vajadus 

selle järele on suur. Unehäiretega tegelemine nõuab süsteemset lähenemist, sest probleemide 
põhjused võivad olla väga mitmetahulised. Suures haiglas asuva unekeskuse eeliseks on, et iga juhtumi 

puhul on võimalik kaasata vajalikke eksperte, kes aitavad leida laste uneprobleemidele lahendusi. 

Keskuse sihtrühmaks on lapsed alates vastsündinueast kuni 18-aastaste noorukiteni. 

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 tunneksid ennast 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. Antud projekti raames toimub ka personali väljaõpe ning täiendkoolitus. 
Unemeditsiinikeskuse personali hulka kuuluvad neurofüsioloog, unetehnik, õde-nõustaja ning 

abipersonal.  Unekeskus peaks valmima 2021. aasta lõpuks. 

Unekeskuse loomise toetuseks korraldatud heategevuskampaania kajastamisel olid fondile abiks 

paljud meediaväljaanded – Sky Media, Raadio 4, Pere ja Kodu ajakiri, Õhtuleht Kirjastuse, Ekspress 
Meedia, Postimees Grupi väljaanded ja veebikanalid, Raplamaa Sõnumid, Raadio Kadi, Saarte Hääl, 
Hiiu Leht, Ring FM, Meie Maa, Äripäev, Delovõje Vedomosti, Referent, MK Estonia, Terviseleht, 
Kodutohter, Haabersti Postipoiss, Pirita Linnaosa leht, Kristiine Linnaosa leht, Mustamäe leht, 
Kesklinna Sõnumid, Lasnamäe Linnaosa Leht, Nõmme Sõnumid, Põhja-Tallinna Sõnumid, TV3, Public 
TV, Telia, Linnaekraanid, internetiportaal kv.ee.  

Unekeskuse loomise heaks korraldasime juunikuus sotsiaalmeedias algatuse „Paneme kogu Eesti 
haigutama“, mille raames palusime inimestel jagada Facebookis ja Instagramis fotosid endast 

haigutamas ning kutsuda sõpru ja tuttavaid tegema unekeskuse toetuseks annetusi. Kampaanias 

osalesid paljud tuntud inimesed: Ott Lepland, Jalmar Vabarna, Jaagup Kreem, Raivo E Tamm, 

Lepatriinu, Joel Ostrat, Laura Mikker Prits, Kristjan Lüüs, Klaudia Tiitsmaa jt. 

Unekeskuse loomise toetuseks valmistas ettevõte Ööloom Tallinna Lastehaigla Toetusfondi 

liblikalogoga armsa ja pehme unemaski, et aidata unehäirete käes kannatavaid lapsi. Iga liblikamaski 
ostu pealt teeb Ööloom Tallinna Lastehaigla Toetusfondile annetuse. 
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Lastereanimobiil, käerobot ja holograafilised projektorid 

2020. aasta novembris oli üheks Toetusfondi tähtsündmuseks uue lastereanimobiili üleandmine 
lastehaiglale. Toetusfond kogus 2019. aastal uue reanimobiili ostuks heade inimeste annetusi 

heategevuskampaaniaga „Reanimobiilita on elu võimatu.“ Ka kõik varasemad Tallinna Lastehaigla 
reanimobiilid on soetatud annetajate abiga. Et tehniliselt oleks kõik laitmatu, vajab reanimobiil ning 

selles olevad meditsiiniseadmed iga 5-6 aasta tagant välja vahetamist. Kaasaegne reanimobiil on 

sisuliselt mobiilne intensiivraviosakond, kus on tagatud kogu kolmanda ehk kõrgeima astme 
intensiivravimaht kõige kriitilisemas seisundis olevate patsientide transportimiseks. Eluohtlikku 

olukorda sattunud lapse, nii enneaegse vastsündinu kui ka kuni 18-aastase noore, abistamiseks peab 

olema valmisolek 24/7.  

Heategevuskampaania „Reanimobiilita on elu võimatu“ andis oma panuse USA rockansambel 

Metallica ning bändi Eesti kontserdi organiseerija Live Nation, kes annetasid 2019.a. suvel Tartus 
toimunud kontserdil osa piletitulust reanimobiiliostuks. McDonald’s restoranid müüsid McHappy Day 
heategevuskampaania raames rinnamärke ning kogusid oma külastajate abiga annetussumma uue 

lastereanimobiili soetamiseks. Lastereanimobiili maksumus koos kogu vajaliku meditsiiniaparatuuri ja 

seadmetega oli 200 000 eurot. 

Augustis andis Tallinna Lastehaigla Toetusfond haiglale üle kaks Armeo Spring käerobotit, mida 
kasutatakse ennekõike neuroloogiliste haigustega patsientide taastusravis. Antud projektis aitasid 

annetusi koguda Selver koos oma partneritega – Kalev, Tartu Mill, Haage vesi ja Mayeri, kelle 

korraldatud iga-aastase heategevuskampaania „Koos on kergem“ tulemusel koguti toetust käeroboti 
ostuks. McDonald’s toetas projekti kampaania „McHappy Day“ raames. Olerex viis kahel aastal järjest 
läbi kampaania „Ulata abikäsi“. Eestis on käeroboti täiskasvanute mudel olemas kahes haiglas, kuid 
esimene laste versioon on nüüdsest Tallinna Lastehaiglas. Kõrgtehnoloogiliste taastusraviseadmete 
kasutamine näitab haigla innovaatilisust ning on kindlasti eeskujuks teistele Eesti haiglatele. 

Käerobotite maksumus oli 120 000 eurot. 

Tallinna Lastehaigla Toetusfond ostis 2020. aastal haiglale kolm holograafilist projektorit. 

Hologrammseade tekitab 3D-kujutise kas lapse lemmiktegelasest, mõnest multifilmist, mängust või 
raamatust. Liikuv ja rääkiv hologramm köidab lapse tähelepanu ja aitab unustada haiglahirmu. Esialgu 
on kaks hologrammi paigutatud tervitama lapsi lastehaigla polikliiniku fuajeesse ning üks 
neuroloogiaosakonda. 

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.  

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

aastat. Lapsi juhendasid Tallinna Lastehaigla füsioterapeudid ning vabatahtlikud abilised. Igapäevaselt 
toimus laagris hommikuti laste kaalumine, õhtuti registreeriti päeva jooksul tehtud sammude arv 
(keskmine sammude arv päevas oli  23 000 sammu). Laagri jooksul viidi läbi jalgratta- ja jalgsimatku, 

käidi ujumas, mängiti erinevaid pallimänge ning viibiti võimalikult palju värskes õhus.  Laagri lõppedes 
oli täheldatav  laste füüsilise  võimekuse paranemine (paranesid testide tulemused, lapsed tulid 
pakutud kehaliste tegevustega paremini kaasa,  kasvas omaalgatuslikkus kehalise tegevuse 
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algatamiseks). 10 laagripäeva jooksul langes kõigil lastel kehakaal (keskmine kaalulangus lapse kohta 
oli 3,8kg) ja   kahanes vööümbermõõt (keskmiselt 4cm lapse kohta). Kõige suurem kaalukaotus oli 13a  
103,7kg kaaluval tütarlapsel, kelle kehakaal langes 7kg.  Kokku langetati  kaalu 10 päeva jooksul 76,8 
kg.  Laagri mõju lapse  psühhosotsisaalsele tervisele oli positiivne. Täheldatavad olid  muutused laste 
enesetunde ja psühholoogilise seisundi paranemisel, lapsed muutusid sotsiaalsemaks ja  julgemaks nii 
üheskoos tegutsemisel kui individuaalsete tegevuste sooritamisel.  

Lisaks laagritele jätkusid sügisest kevadeni 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. Tallinna Lastehaigla Toetusfondi projektis "Liigu 

nutikalt" osalevad ülekaalulised lapsed käisid ka põneval räätsamatkal Rummu rabas. Ligi 4km pikkune 

retk oli õpetlik, sest andis palju uusi teadmisi looduse kohta ning pakkus ühtlasi parajat füüsilist 
koormust. 

Projekti varasem kogemus infotehnoloogia kasutamisega oli heaks ettevalmistuseks 

koroonapandeemia tõttu vabariigis kehtima hakanud eriolukorra ajal. Lastehaigla füsioterapeudid 
jätkasid projektis osalevate ülekaaluliste laste juhendamist kaugvastuvõttude teel, kasutades telefoni- 

või videokõnet ja veebivestlust treeningute läbiviimisel. 

Ülevaade 2020. aasta projektidest 

Toetusfondile on aasta jooksul lisaks rahalisele toetusele tehtud palju materiaalseid- ja 

tegevustoetuseid. Teeb suurt rõõmu, et nii eraisikutel kui ka ettevõtetel ja organisatsioonidel on palju 
häid ideid, kuidas toetada lastehaiglas ravil olevaid lapsi. 

Haapsalu Viigi Kooli näitetrupp annetas lavastuse "Vapper keefir" lisaetenduste tulu  Tallinna 
Lastehaigla Toetusfondile kahe lapse - Amy ja Elari Markuse haruldase geenihaiguse raviks. Kokku 

osales neli kuud kestnud lavastusprotsessis 46 inimest, teiste seas kaks ratastoolis õpilast.  

Tallinna Lastehaigla alustas 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. 

Lastehaigla patsientidele on kingituseks toodud pehmeid  kaisuloomi, hulga lauamänge, puzzlesid ja 
maiustusi, kunstitarbeid ning kärutäis paberit joonistamiseks ja meisterdamiseks, erinevaid 

mänguasju, Mari Ojasaare kujundatud kaunid lastepärased plakatid pandi seintele Kesklinna 
Lastepolikliinikus ning Mustamäe korpuses, värskelt pressitud ananassidest valmistatud mahla, 
erinevaid maiustusi, raamatuid erinevatelt autoritelt, (beebi) riideid, käsitööesemeid, laoruumi riiulid 

(täpsem nimekiri toetajatest meie kodulehel). 

Laulja ja kunstnik Lepatriinu ehk Triinu Paomets, keda laiem üldsus tunneb eelõige lauljana, tegeleb 
aktiivselt ka maalimisega. 2020. aasta veebruaris korraldas ta oma akrüülmaalide kollektsiooni FACE 
MIST heategevusliku näitus/oksjoni, mille tulust tegi annetuse Tallinna Lastehaigla patsientide 

toetuseks. 

Harrastussportlane Villem Kulper läbis IRONMAN Estonia Tallinna triatloni Tallinna Lastehaigla 

Toetusfondi särgis, et juhtida tähelepanu abi vajavatele lastele.  
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Vabatahtlikku tuge oleme saanud Heateo SA poolt algatatud kogukonnapraktika raames. Nii on ka 

2020. a. Toetusfondis praktikal olnud kooliõpilased erinevatest Tallinna koolidest.  Nad on abistanud 

fondi  lastehaiglas projekti „Liigu nutikalt“ treeningutel. 

2020. aasta novembris ja detsembris toimus juba 18. korda Selveri iga-aastane heategevuskampaania 

„Koos on kergem“, mille käigus kogunenud annetused suunab Tallinna Lastehaigla Toetusfond haiglale 

mobiilse röntgenaparaadi soetamiseks.  

Samal ajal avasid McDonald’s restoranid Eestis erilise annetuste süsteemi oma iseteeninduskassades. 
Restorani külastajad saavad tellida toitu ja teha samal ajal digitaalse annetuse Tallinna Lastehaigla 

Toetusfondile aastaringselt. Annetustega toetatakse haiglat mobiilse röntgenaparaadi soetamisel. 
Mobiilne röntgenaparaat aitab enneaegselt sündinud beebide ravi veelgi täiuslikumaks muuta. 

Tallinna Lastehaigla Toetusfond osales 25. augustil koos oma vahvate vabatahtlikega Tallinna 

Loomaaia 81. sünnipäeval. Lapsed said meisterdada samasuguseid punaseid liblikaid, nagu on 
Toetusfondi logol, värvida ja mõistatusi lahendada ning lasta endale näomaalinguid teha. 

Tutvustasime Toetusfondi tegemisi ja jagasime huvilistele infomaterjale. Kõigil soovijatel oli võimalus 
sõlmida Toetusfondiga püsiannetusleping. 

Kuigi kurja viiruse tõttu ei saanud Toetusfondi traditsioonilist jõululaata pidada, õnnestus haigla veebis 

toimunud müügi abil koguda 732 eurot, mis läheb Eesti esimese laste uneuuringute keskuse loomiseks 
Tallinna Lastehaiglasse. Jõululaadale annetasid müügiks kaupa väga paljud lastehaigla töötajad. Lisaks 
pani oma õla alla SA Tallinna Koolitervishoid, kes korraldas FB lehel „Koolilapse tervis“ Tallinna 
kooliõdede käsitöölaada, mille müügi  tulemusel kogunes veel ligi 400 eurot. 

Sakala Eragümnaasium on Tallinna Lastehaigla Toetusfondi toetanud palju aastaid, korraldades 
jõulude eel koolis suurejoonelisi teatrietendusi ja heategevuslikke laatasid, mille tulu on annetatud 

Tallinna Lastehaigla patsientide abistamiseks. Möödunud aastal oli meil suur rõõm anda Sakala 
Eragümnaasiumile üle Toetusfondi Aastate Toetaja tiitel ja tänukiri. 2020. aasta lõpus tuli koroona 

tõttu traditsioonilised plaanid ringi teha, kuid koolipere ei heitnud meelt ning õpetajate, õpilaste ning 
lapsevanemate koostöös korraldati virtuaalne jõululaat. Heategevusliku müügi käigus kogutud 

annetusega otsustati toetada haruldast geenihaigust põdevate Elari Markuse ja Amy ravi.  

Jõulude eel tegid Toetusfondile suuremaid rahalisi annetusi paljud ettevõtted ja eraisikud (täpsem 
nimekiri meie kodulehel). 

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

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Tiit Kõuhkna toetas juba 18. aastat Tallinna Lastehaigla  
aasta parima arsti, noorarsti, õe ja noorõe premeerimist. 2020. aasta preemiad antakse seekord üle 
Vabariigi aastapäeva eel 2021. 
Preemiafondi suurus on 8000  eurot, millele fond lisab tulumaksusumma.  

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

OÜ-lt, lisaks lastehaiglas viibinud laste joonistustega ning urmelitega kaartide müügist.  

Toetusfondi poolt välja antud heategevuslik muinasjuturaamat „Urmelid ja 12 heategu“ on müügil 
Apollo raamatukauplustes. 
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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. M-tasku rakenduse populariseerimiseks valmistas Telia Eesti 

2020.a.kalendri, milles igal kuul tutvustati üht heagetevusoragnisatsiooni ja võimalusi selle toetuseks. 

Alates 2020. aastast saab mTasku mobiilse rahakotiga lisaks ühekordse annetamise võimalusele 
sõlmida ka püsiannetuslepingu. Püsiannetuse sõlmimine, muutmine ja tühistamine käib väga kiirelt ja 
mugavalt, puudub vajadus siseneda internetipanka ja sisestada paroole. Püsiannetuse lepingu 
sõlmimiseks tuleb lisada oma mTaskusse Tallinna Lastehaigla Toetusfondi kaart, valida annetuse liigiks 
Püsiannetus, määrata sobiv summa, kehtivusperiood ja sagedus ning vajutada nuppu „Salvesta 
püsiannetus“. 

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi südamevalguse installatsioon oli 2020. aastal eksponeeritud Ülemiste 
keskuses ja Viru 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.  

TV3 traditsiooniline 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 üks on Tallinna Lastehaigla patsient Gertu-Liina, kes põeb haruldast geneetilist haigust. 
Annetajate toel koguti kokku saate ajaloo suurim summa 335 163 eurot, mis läheb võrdselt jagamisele 
kõigi viie abivajaja vahel.  

Endiselt on hädavajalik tasuline nõuandetelefon 1599 „Lastearst kuuleb”. 2020. aastal minutihinda 1€  
ei muudetud (on püsinud muutumatuna euro-aja algusest). Nõuandetelefonile saab helistada 

tööpäeviti kl 15.00-22.00 ja nädalavahetustel kell 8.00.-22.00. Nõuandetelefoni lastearst ei saa panna 
diagnoosi, vaid anda nõu, kuidas ühel või teisel juhul tegutseda. Lapsevanem ei tea sageli, kuidas 

koduste ravivõtetega alandada palavikku ning toimida kõrvavalu, kõhulahtisuse ja oksendamise korral. 
Tihti küsitakse nõu vastsündinu või varaealise imiku hoolduse ja toitmise jms kohta, samuti 
vaktsinatsiooni, õnnetusjuhtumite (kukkumised, põletused), raseda ja imetava ema probleemide 

kohta. Siinkohal rõhutame, et esmane nõuanne on lapsevanemale kindlasti oluline, kuid edasine 
arstipoolne haige läbivaatus/jälgimine on hädavajalik. 

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 €.  

25.märstil 2020 algatati Euroopas projekt „Hyperchild Network for bloodpressure reasearch in 

children and adolescents“ läbi COST programmi rahastuse. Tallinna Lastehaigla Toetusfond on projekti 
koostööpartner. Suur koormus on siinjuures dr.Suurorul, kellega koos oleme töögrupis WG4 e. 
PREVENTION of high BP in children and adolescents; alagrupis „Best practice and guidelines in Europe 
and USA“. Koroona pandeemia on kahjuks pikendanud projekti algusaega, mis tegelikult toimus alles 

aasta lõpul. 

Toetajate tänuõhtu 
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Tallinna Lastehaigla Toetusfondi tänuõhtu toimub tavaliselt maikuus, kuid koroona tõttu lükkus üritus 
seekord suve lõppu. 27. augustil Laitse Graniitvillas toimunud pidulikul õhtul andsid Toetusfondi 
nõukogu esimees Janek Mäggi ja juhataja Inna Kramer üle autasud 2019. aasta suurimatele 

toetajatele. Suurima eraannetuse tegi fondile möödunud aastal Tiit Kõuhkna, kes on juba 18 aastat 

rahastanud Tallinna Lastehaigla parimatele töötajatele antavaid preemiaid. Ettevõtetest annetas 
suurima summa AS Selver koos oma partnerite ja klientidega. Aastate toetaja tiitli pälvisid Horveit OÜ,  
Imagine / TBWA, Margus Eek,  Õhtuleht Kirjastus AS ja Äripäeva Kirjastus AS; lisaks anti välja 13 kuld- 

ja 22 hõbesponsori tiitlit ning 37 tänukirja. Tänuõhtu lõpetuseks tegi kingituse ansambel The Swingers, 

kes andis meeleoluka kontserdi. Tänuõhtu õnnestumise eest täname kogu südamest toetajaid: 
Catering Service, Imagine\TBWA, Laitse Graniitvilla, LTT AS, Lux Express, Music Gear OÜ, Tallinna 
Lauluväljak, Tauno Kangro, The Swingers. 

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

ettepanekutega on abistanud Imagine/TBWA, kes on valinud Tallinna Lastehaigla Toetusfondi oma 

heaks partneriks, kellele tehakse kõik agentuuri tööd tasuta. 2020. a. jätkasime koos  kampaaniaga 
„Kingi head und“.  

Jätkub koostöö Logotrade OÜ-ga, kes on valmistanud Tallinna Lastehaigla Toetusfondile fondi logoga 

tooteid, mida oleme saanud kinkida oma toetajatele ja lastehaiglas viibivatele lastele rõõmu 
toomiseks.  

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. 

Aasta numbrites 

2020. a. oli Tallinna Lastehaigla Toetusfondi kogutulu 1 369 938 eurot  (lisaks ka mitterahaline abi 

19 226.49 eurot). Tasuta meediareklaami ja muud tegevusabi saab hinnata 275’000 eurole. 

Suurimateks toetajateks aastal 2020 olid: Tiit Kõuhkna, Harry Muld, Jaan ja Anne Kiis, Andres Järving, 
AS Selver, Premier Restaurants Eesti AS, EAK USA-s, R-Kiosk Estonia, Ramirent Baltic AS, RLT Invest OÜ, 
OÜ Labelprint (täpsem nimekiri kodulehel). 

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

761 855 euro    väärtuses. Osa planeeritud toetusest lükkus olude sunnil 2021. aastasse. 

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

tulumaksusoodustuseks, oli 9273  eraisikut  ja 131 ettevõtet ning organisatsiooni. Püsiannetuslepingu 
arv on 2020.a.:  5916 eraisikut ja 35 juriidilist isikut. 

Toetusfondi põhiväärtusteks on: 

• Ausus ja laitmatu maine 

• Aruandlus ja vastutustunne 

• Tähelepanelikkus ja meeskonnatöö 

https://www.toetusfond.ee/tegemised/meedias
https://www.toetusfond.ee/tegemised/uudiskirjad
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• Põhjalikkus ja tasakaalukus 

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond on Eesti Vabaühenduste Liidu ja EPHA (European Public Health 
Alliance) liige. 

 

2020. a. oli Toetusfondis tööl neli palgalist töötajat. 

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

Peetud on 4 protokollilist koosolekut. 

2020.a.jõulueelsel koosolekul osales ka EV Sotsiaalminister Tanel Kiik, kes rääkis lühidalt tervishoiu 

olukorrast ja käesolevast ajast seoses COVID pandeemiaga ning tunnustas Toetusfondi panustamise 
eest haigete laste heaks. 

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 loodan, et 2021. a.  jätkub koostöö uute projektide arendamisel 
ning heategevuslike ürituste organiseerimisel ja nendes osalemisel sama aktiivselt.  

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

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

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

 

Inna Kramer 

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond juhataja 
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sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond 2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 2 013 487 1 856 554 2

Finantsinvesteeringud 318 624 320 375 3

Nõuded ja ettemaksed 57 720 7 839 4

Kokku käibevarad 2 389 831 2 184 768  

Kokku varad 2 389 831 2 184 768  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 57 820 263 967 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 8 000 3 790 7

Kokku lühiajalised kohustised 65 820 267 757  

Kokku kohustised 65 820 267 757  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 917 011 1 490 623  

Aruandeaasta tulem 407 000 426 388  

Kokku netovara 2 324 011 1 917 011  

Kokku kohustised ja netovara 2 389 831 2 184 768  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 1 369 938 1 019 731 8

Kokku tulud 1 369 938 1 019 731  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -761 855 -370 608 9

Mitmesugused tegevuskulud -86 320 -106 904 10

Tööjõukulud -120 110 -101 162 11

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 0 -33 766 5

Kokku kulud -968 285 -612 440  

Põhitegevuse tulem 401 653 407 291  

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt 1 822 16 226 3

Muud finantstulud ja -kulud 3 525 2 871 12

Aruandeaasta tulem 407 000 426 388  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Laekunud annetused ja toetused 1 089 259 1 219 630  

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -753 362 -463 670  

Väljamaksed töötajatele -120 124 -102 912  

Laekunud intressid 3 581 2 815  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
70 000 13 000 7

Muud rahavood põhitegevusest -135 939 -103 610  

Kokku rahavood põhitegevusest 153 415 565 253  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist 3 573 0  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 3 573 0  

Kokku rahavood 156 988 565 253  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 856 554 1 291 245 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 156 988 565 253  

Valuutakursside muutuste mõju -55 56  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 013 487 1 856 554 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 1 490 623 1 490 623

Aruandeaasta tulem 426 388 426 388

31.12.2019 1 917 011 1 917 011

Aruandeaasta tulem 407 000 407 000

31.12.2020 2 324 011 2 324 011
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond  on koostanud 2020.a.raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti Finantsarvestuse

Standardi nõuetega. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja

Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

2020.a.aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidega.

Sihtasutus on koostanud täismahus aastaaruande.

2020.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.

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.

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)

 31.12.2020 31.12.2019

Sularaha kassas 4 793 8 292

Swedbank 419 505 900 420

SEB Pank 240 882 168 147

Luminor Pank 13 590 43 713

LHV Pank 22 967 50 433

Tähtajalised hoiused 1 310 000 685 000

Paypal konto 1 750 549

Kokku raha 2 013 487 1 856 554

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Fondiosakud

31.12.2018 304 149 304 149

Kasum (kahjum)

müügist ja

ümberhindlusest

16 226 16 226

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
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Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 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

 

 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

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 

Muud masinad

ja seadmed

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 0

  

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 666 100 666 100

Akumuleeritud kulum -666 100 -666 100

Jääkmaksumus 0 0
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 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

 

 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

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 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
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 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

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 1 304 148 940 946  

Sihtotstarbelised annetused 65 790 78 785 7

Kokku annetused ja toetused 1 369 938 1 019 731  

sh eraldis riigieelarvest 0 3 575  

sh erafirmade toetus terviseedendusprojektile 3 790 3 210

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tallinna Lastehaiglale med.aparatuur, ravimid jne. 752 065 355 073

Tallinna Lastehaiglale jagatud toetused ja annetused,

T.Kõuhkna preemia
0 8 750 7,8

HMN sihtfinantseerimine 0 3 575 7,8

Erafirmade toetus terviseedendusprojektile 3 790 3 210 7,8

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 6 000 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
761 855 370 608  
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Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Ürituste ja reklaamiga seotud kulud 10 844 7 013

Fondi tegevuskulud 11 821 12 749

Muud kulud 63 655 87 142

Kokku mitmesugused tegevuskulud 86 320 106 904

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 89 852 75 607

Sotsiaalmaksud 29 542 24 950

Töötuskindlustusmaksukulu 716 605

Kokku tööjõukulud 120 110 101 162

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 4

vt. Lisa 13

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud
(eurodes)

 2020 2019

Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest -55 56

Saadud intressid 3 580 2 815

Kokku muud finantstulud ja -kulud 3 525 2 871

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 9 9

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 52 954 46 762

vt. Lisa11
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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 31.12.2020,

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 12 kuni 21.

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 31.12.2020 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

31.03.2021
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