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Tampereen Lastenklinikan

Tampereen Lastenklinikan Tuki ry on perustettu vuonna 1994, jaTampereen
se
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Mitä lapsi sairaalassa olles

Lapsi on siitä erityinen potilas, että vanhemmat kantavat hänen puolesLapsi on siitä erityinen potila
taan sairauden huolen. Lapsi on lapsi myös sairaalassa. Hänelle ovat
taan sairauden huolen. Lapsi
tärkeitä oma perhe, kaverit, kivat hoitajat, lelut, pelit ja muu mukava
tärkeitä oma perhe, kaverit, k
tekeminen. Kun saa levätä riittävästi eikä satu tai pelota, niin monitekeminen.
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Jukola 2019- keräysprojek

Projektissa on mukana Aamulehden lukijajoukkueet, julkkisjoukkue
ja
Projektissa
on mukana Aamu
Koovee. Lukijajoukkueet on muodostettu Aamulehden lukijoista, Koovee.
jotka Lukijajoukkueet on m
haluavat haastaa itsensä hyvän asian puolesta. Julkkisjoukkue muodoshaluavat haastaa itsensä hyv
tuu tamperelaisista urheilun, kulttuurin tai liike-elämän toimijoista.
tuu tamperelaisista urheilun,
Joukkueiden valmennuksesta kohti tapahtumaa vastaavat Kooveen
Joukkueiden valmennuksesta
suunnistajat ja valmentajat. Vuosien 2016 ja 2018 Jukola-voittajasuunnistajat ja valmentajat. V
Koovee lahjoittaa ja haastaa tukijoitaan mukaan omaan menestykKoovee lahjoittaa ja haastaa t
seensä perustuvalla summalla.
seensä perustuvalla summall
Jokainen mukana oleva kerää omissa verkostoissaan sekä tempaukJokainen mukana oleva kerää
sissa ja tapahtumissa rahaa hyväntekeväisyyteen projektin aikana.
sissa ja tapahtumissa rahaa h
Aamulehti seuraa projektin edistymistä ja antaa hankkeelle näkyvyyttä.
Aamulehti seuraa projektin e

Jukolan Viesti ja Venlojen Viesti

Jukolan Viesti ja Venlojen

Jukolan Viesti on vuodesta 1949 alkaen järjestetty viestisuunnistusJukolan Viesti on vuodesta 1
kilpailu. Venlojen viesti on naisten viesti. Jukolan Viestiin osallistuu
kilpailu. Venlojen viesti on na
vuosittain n. 1800 joukkuetta ja Venlojen Viestiin n. 1100 joukkuetta.
vuosittain n. 1800 joukkuetta
Jukolan viesti on yksi suomen suurimpia urheilutapahtumia.
Jukolan viesti on yksi suomen
Kilpailijoita Jukolan viestissä on yhteensä näin ollen 17-18000 Kilpailijoita Jukolan viestissä
ja kävijöitä yli 30000 viikonlopun aikana.
ja kävijöitä yli 30000 viikonlo
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susanna.lohiniemi@tampereenlastenklinikantuki.fi, 050 4311987susanna.lohiniemi@tamperee
Jukolan Viesti: www.jukola.com
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