
Me haastamme
teidät mukaan! 

Me olemme haastaneet itsemme 
suunnistaaksemme Jukolan viestin Kangasalla 2019!
Samalla olemme haastaneet itsemme ja toisemme keräämään sairaiden 
lasten hyväksi! Me haastamme teidät matkaamme mukaan!  

Pyydämme teitä lahjoittamaan Tampereen uuden lasten sairaalan varustamiseen 
rahalahjoituksen tuen osoitukseksi projektillemme. Lahjoituksilla lastensairaalaan 
hankitaan hoitolaitteita, leluja ja viihtyvyyttä pienille potilaille.

Kymmenen kuukauden projektissa valmistaudumme itse voit-
tamaan Jukolan haasteen! Samalla määrätietoisuudella kuin 
me suunnistamme Jukolan viestiä läpi kesäyön Kangasalla, 
aiomme kerätä mahdollisimman suuren summan sairaiden 
lasten hyväksi.

Lähdemme tekemään parasta niin suunnistuksessa kuin lah-
joitustuottona lasten hyväksi. Siksi pyydämme, että tuet meitä 
mahdollisimman suuren keräyssumman saavuttamisessa.

Voit lahjoittaa summan verkkomaksuna osoitteessa 
www.lahjoitalapsille.fi, jolloin tuki siirtyy suoraan 
Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n tilille, tai Tampereen 
Lastenklinikan Tuki ry voi laskuttaa teiltä sen tukisumman, 
jolla olette keräyksessä mukana.

Keräyksen tuotto osoitetaan lyhentämättömänä Tampereen 
Lastenklinikan Tuki ry:lle, joka käyttää tuen uuden lasten- 
sairaalan varusteluun. Katso lisätiedot kääntöpuolelta.

Miksi kerätään rahaa Tampereen yliopistollisen 
sairaalan uudelle lasten ja nuorten sairaalalle?
Taysin lastenklinikan tilat ovat jo vanhat ja ahtaat ja vanhempien yöpy- 
minen lapsensa vierellä on usein mahdotonta. Ikävä on kova niin sairaa-
lassa kuin kotonakin. Taysin uudistusohjelman osana rakennetaan koko- 
naan uusi lasten ja nuorten sairaala, johon kaikki lasten ja nuorten parissa 
tehtävä hoitotyö keskitetään. Näin hoidon laatu paranee ja uusia hoito- 
käytäntöjä voidaan toteuttaa. Myös pienten potilaiden vanhemmat 
voivat paremmin yöpyä lastensa vierellä uudessa sairaalassa.

Mitä lapsi sairaalassa ollessaan tarvitsee?
Lapsi on siitä erityinen potilas, että vanhemmat kantavat hänen puoles- 
taan sairauden huolen. Lapsi on lapsi myös sairaalassa. Hänelle ovat 
tärkeitä oma perhe, kaverit, kivat hoitajat, lelut, pelit ja muu mukava 
tekeminen. Kun saa levätä riittävästi eikä satu tai pelota, niin moni asia 
on lapsella hyvin. Tämän vuoksi lastensairaala tarvitsee lapsille soveltu- 
vat tilat niin paranemiseen kuin leikkiinkin, paljon leluja ja ajanvietettä. 
Meidän aikuisten tehtävänä on turvata lapsipotilaille paras mahdollinen 
hoito. Lahjoitusvaroilla saadaan hankittua myös parempia hoitolaitteita 
nopeammassa aikataulussa silloin, kun niitä tarvitaan.

Tampereen Lastenklinikan Tuki ry
Tampereen Lastenklinikan Tuki ry on perustettu vuonna 1994, ja se 
toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa Tampereen yliopistollisen sairaalan 
lasten ja nuorten hoidon asiantuntijoiden ja potilaiden kanssa. Yhdistys 
on pysynyt juurillaan ja on voinut lahjoitusvarojen avulla kustantaa 
merkittävän määrän hoitolaitteita, leluja ja viihtyvyyttä pienille potilaille. 
Sairaalaa emme rakenna, mutta varustelussa voimme auttaa!

Jukola 2019- keräysprojekti
Projektissa on mukana Aamulehden lukijajoukkueet, julkkisjoukkue ja 
Koovee. Lukijajoukkueet on muodostettu Aamulehden lukijoista, jotka 
haluavat haastaa itsensä hyvän asian puolesta. Julkkisjoukkue muodos- 
tuu tamperelaisista urheilun, kulttuurin tai liike-elämän toimijoista. 

Joukkueiden valmennuksesta kohti tapahtumaa vastaavat Kooveen 
suunnistajat ja valmentajat. Vuosien 2016 ja 2018 Jukola-voittaja 
Koovee lahjoittaa ja haastaa tukijoitaan mukaan omaan menestyk- 
seensä perustuvalla summalla. 

Jokainen mukana oleva kerää omissa verkostoissaan sekä tempauk- 
sissa ja tapahtumissa rahaa hyväntekeväisyyteen projektin aikana.
Aamulehti seuraa projektin edistymistä ja antaa hankkeelle näkyvyyttä.

Jukolan Viesti ja Venlojen Viesti
Jukolan Viesti on vuodesta 1949 alkaen järjestetty viestisuunnistus- 
kilpailu. Venlojen viesti on naisten viesti. Jukolan Viestiin osallistuu 
vuosittain n. 1800 joukkuetta ja Venlojen Viestiin n. 1100 joukkuetta. 
Jukolan viesti on yksi suomen suurimpia urheilutapahtumia. 
Kilpailijoita Jukolan viestissä on yhteensä näin ollen 17-18000 
ja kävijöitä yli 30000 viikonlopun aikana.

Keräyslupa
Keräysluvan saaja: Tampereen Lastenklinikan Tuki ry.
Keräysluvan numero: RA/2017/954. 
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus. Myöntämispäivä 06.10.2017.
Keräysaika: 1.11.2017-31.10.2019.
Keräysalue: Koko Suomi (ei Ahvenanmaa).

Lisätiedot

Koovee ry: Raimo Arvola, raimo.arvola@kolumbus.fi, 0400-728407
Aamulehti: Pekka Aalto, pekka.aalto@aamulehti.fi
Tampereen Lastenklinikan Tuki ry: Susanna Lohiniemi, 
susanna.lohiniemi@tampereenlastenklinikantuki.fi, 050 4311987
Jukolan Viesti: www.jukola.com
www: https://lahjoitalapsille.fi/jukola
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