
Vuosikatsaus 2018 
 
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 2018 toiminta painottui 
varainhankintakampanjan toteuttamiseen ja STEA:n (Veikkaus) rahoittaman Kivaa tekemistä 
sairaala-arjen vastapainoksi -projektin käynnistämiseen. 
 
Vuonna 2018 yhdistys sai kerättyä erilaisilla tapahtumilla, tempauksilla ja lahjoituksilla yhteensä 
426087 euroa (netto) (vuonna 2017 233119 euroa). Sijoitustoiminnan tuotot olivat 11401 euroa 
(netto). Yhdistys toimitti lahjoitustuottoja eteenpäin 404797 euroa. Summasta 301628 euroa 
osoitettiin tuleviin tai välittömiin laite- ja kalustohankintoihin Taysin uuteen lasten ja nuorten 
sairaalaan, 14220 euroa Taysin lastenklinikan osastojen käyttöön, 82560 euroa lasten sairauksien 
tieteelliseen tutkimustoimintaan ja 6390 euroa osastojen henkilökunnan ja potilaiden vanhempien 
koulutuskuluihin. Varojen kohdentamisessa pyrittiin aina toteuttamaan lahjoittajan toiveet.  
 
Osa varainhankinnan tuotosta jätettiin aiempina vuosina saatujen lahjoitus- ja 
tapahtumatuottojen lisäksi odottamaan Taysin uuden lasten ja nuorten sairaalan  
varustelun tulevia tarpeita.  
 
Varainhankintakampanjan yhteydessä on saatu myös lahjoituksina merkittävä määrä palveluita ja 
tavaraa. Niiden arvioitu rahallinen arvo on n. 100.000 euroa.  
 
Varainhankintakampanja saavutti hyvän näkyvyyden valtakunnallisissa TV-uutisissa, eri 
alueellisissa viestintäkanavissa ja sosiaalisen mediassa. Yhdistyksen internet-sivujen kautta saatiin 
merkittävä määrä lahjoituksia. Kampanjan yhteistyökumppanit ovat mahdollistaneet hyvän 
näkyvyyden erittäin vähäisillä kuluilla, mistä heille kuuluu lämmin kiitos.  
 
Kivaa tekemistä sairaala-arjen vastapainoksi -projektin toimintaan osallistui yhteensä eri 31 
perhettä. Tapahtumia järjestettiin 72. Mukana toimintaa järjestämässä oli 35 yhteistyökumppania, 
esim. urheiluseuroja ja vapaaehtoistoimijoita.  
 
Projekti järjesti myös kaksi isompaa tapahtumaa, joissa oli mukana useita yhteistyökumppaneita. 
Elokuussa Särkänniemessä Unileverin kanssa järjestetyssä tapahtumassa kävijöitä oli 2800 ja 
marraskuussa Tarkett Oy:n tarjoamassa MD Tanssiteatterin ”Ystäväni Pikku Pörriäinen” -
näytöksessä 190. Projekti tarjosi perheille monenlaista liikunnallista toimintaa, kuten 
perhesirkusta, parkouria, pesä- ja jalkapalloa sekä salibandya. Myös keppihevos- ja 
kädentaitopajoja, kalastusta sekä erilaisia ulkoilmatapahtumia oli tarjolla. Suosituimpia 
toimintamuotoja olivat perhesirkus ja keppihevospajat.  
 
Syksyllä aloitettiin yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osaston kanssa 
Taysissa kokoontuva, sairaalassa olevan lapsen tai nuoren vanhemmille suunnattu Taukopaikka. 
Lisäksi Kauppi Sports Center tarjosi perheille ilmaiset käynnit Trampolin-parkiin ja vanhemmille 
kuntosalille. 
 



Pirkanmaan Kulttuurirahaston myöntämällä apurahalla jatkettiin lastenosastoilla tapahtuvaa 
kulttuuri- ja kädentaitotoimintaa.  
 
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.  
 
Yhdistyksen tilinpäätöksen mukainen alijäämä toimintavuodelta 2018 oli 35039 euroa (vuonna 
2017 ylijäämä 2 552 euroa). 


