Vuosikatsaus 2017

Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n tarkoituksena on toimia Taysin lapsipotilaiden hoitomahdollisuuksien,
hoito-olosuhteiden, lasten kuntoutuksen ja kehityksen sekä sairaiden lasten vanhempien tukemiseksi.
Yhdistyksen varainhankinnan keskeisenä tavoitteena on ollut varautuminen Taysin Lasten ja nuorten
sairaalan uudisrakennuksen hankintoihin sekä Lasten terveyden tutkimuskeskuksen toiminnan tukemiseen.
Vuonna 2017 toiminta painottui varainkeruukampanjan toteuttamiseen.

Yhdistyksen toimitilat olivat FinnMedi-1 rakennuksesta vuokratussa tilassa.
Vuosi 2017 oli yhdistyksen varainkeruukampanjan ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Yhdistys sai
kerättyä erilaisilla tapahtumilla, tempauksilla ja lahjoituksilla yhteensä 233 119 euroa (netto) (vuonna 2016
178 642 euroa). Sijoitustoiminnan tuotot olivat 21 890 euroa (netto). Yhdistys toimitti lahjoitustuottoja
eteenpäin 168 143 euroa. Summasta 90 000 euroa osoitettiin tuleviin tai välittömiin laitehankintoihin, 10
017 euroa Taysin lastenklinikan osastojen käyttöön, 296 euroa potilaiden perheiden virkistystoimintaan, 51
600 euroa lasten sairauksien tieteelliseen tutkimustoimintaan ja 16 230 euroa osastojen henkilökunnan ja
potilaiden vanhempien koulutuskuluihin. Varojen kohdentamisessa pyrittiin aina toteuttamaan lahjoittajan
toiveet.
Yhdistyksen hallinnolliset kulut nousivat edellisvuodesta merkittävästi. Nousu johtui kokopäivätoimisen
projektipäällikön palkkaamisesta. Kulu katetaan sijoitustoiminnasta kertyneillä tuotoilla.
Osa varainkeruun tuotosta jätettiin aiempina vuosina saatujen lahjoitus- ja tapahtumatuottojen lisäksi
odottamaan Taysin uuden lasten ja nuorten sairaalan varustelun kiihtymistä vuosille 2018 ja 2019, jolloin
myös tarpeet ovat suurimmillaan.
Pirkanmaan Kulttuurirahasto myönsi Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:lle 12 000 euron apurahan
lastenosastoilla tapahtuvan kulttuuri- ja kädentaitotoiminnan järjestämiseen.
Vuonna 2017 haettiin ja saatiin STEA:lta projektiavustus Taysin lastenosastojen potilaiden ja perheiden
virkistys- ja vapaa-ajantoiminnan kehittämishankkeeseen, jota toteutetaan sairaalan seinien ulkopuolella.
Avustus on 80.000 euroa vuodelle 2018 ja alustava avustuspäätös vastaavalle summalle vuodelle 2019.
Varainkeruukampanjan yhteydessä on saatu myös lahjoituksina merkittävä määrä palveluita ja tavaraa.
Niiden arvioitu rahallinen arvo on n. 90.000 euroa.
Poliisihallitus myönsi yhdistykselle valtakunnallisen varainkeräysluvan aiemman Sisä-Suomen
poliisilaitoksen luvan jatkoksi.
Varainkeruukampanja saavutti hyvän näkyvyyden valtakunnallisissa TV-uutisissa, eri alueellisissa
viestintäkanavissa ja sosiaalisen mediassa. Parhaimmillaan yhdistyksen facebook-postausta katsoi yli 70.000
ihmistä. Yhdistyksen internet-sivut uudistettiin kampanjan tarpeisiin, ja niiden kautta saatiin merkittävä
määrä lahjoituksia. Toimintavuonna otettiin käyttöön myös uudet lahjoituspuhelinnumerot. Kampanjan
yhteistyökumppanit ovat mahdollistaneet hyvän näkyvyyden erittäin vähäisillä kuluilla, mistä heille kuuluu
lämmin kiitos.
Tapahtumajärjestäjäkumppaneina yhdistyksellä on ollut edellisten vuosien tapaan niin yksityishenkilöitä
kuin yhteisöjäkin. Ilman kumppaneita ja heidän työtään yhteisen asian hyväksi tapahtumia ei tässä
mittakaavassa pystyttäisi järjestämään.

