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Yleistä
Sairaalaklovnien artistit kiertävät lastenosastoilla viihdyttäen ja ilahduttaen pieniä potilaita ja heidän
omaisiaan. Klovnitohtorit saavat lapset hetkeksi unohtamaan sairautensa ja antavat luvan hyvälle
mielelle ja vapauttavalle naurulle keskellä sairaalan arkipäivää. Iloinen muisto sairaalaklovnien käynnistä
kantaa pitkälle ja auttaa sairaalakokemuksen käsittelyssä myös jälkikäteen.
Yhdistyksellä on toimintaa kaikissa Suomen yliopistollisissa keskussairaaloissa, yhteensä viidessä
kaupungissa (Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu) Lisäksi yhdistys toimii muutamassa
keskussairaalassa (Lahti, Hämeenlinna, Jyväskylä).
Toimintatapa
Sairaalaklovnien työ sairaaloissa on säännöllistä ja jatkuvaa. Klovnitohtorit työskentelevät pareittain ja
kiertävät osastoilla aina tiettyyn kellonaikaan. Työntekijöitä koskevat kaikki samat vaitiolo-, tausta- ja
hygieniasäädökset
kuin
muitakin
sairaaloissa
ja
lasten
parissa
työskenteleviä.
Toimimme tiiviissä yhteistyössä henkilökunnan kanssa ja aina lapsen ehdoilla. Kierto osastoilla alkaa
tapaamisella henkilökunnan kanssa, ja lapsilta kysytään aina lupa kohtaamiselle. Jokainen klovnipäivä
raportoidaan ja toteutuneet kohtaamiset kirjataan. Yhdistys toteuttaa joka toinen vuosi palautekyselyn
sairaalahenkilökunnalle, jonka pohjalta toimintatapoja kehitetään.
Historia
Toiminnan toi Suomeen teatteritaiteen maisteri Lilli Sukula-Lindblom, joka opiskeli sairaalaklovneriaa
New Yorkissa vuosituhannen vaihteessa. Palattuaan hän perusti yhdistyksen yhdessä Tom Lindblomin ja
Ilkka Viippolan kanssa vuonna 2001. Samana vuonna koulutettiin ensimmäinen ryhmä ammattiartisteja
klovnitohtoreiksi. Toiminta sairaaloissa käynnistettiin tammikuussa 2002 HYKS:in Lasten ja nuorten
sairaalassa, ja on laajentunut valtakunnalliseksi kaikkiin yliopistollisiin sairaaloihin.

Toimintavuosi 2016
Toiminta toteutui vuonna 2016 suunnitellusti koko vuoden, hienoa! Kiitämme tästä lämpimästi kaikkia
tukijoitamme. Olemme onnistuneet jatkuvasti lisäämään toimintaa sairaaloissa ja kasvattamaan sen
mahdollistavaa varainhankintaa. Vuodesta 2011 lähtien olemme olleet valtakunnallisia, kun toiminta
avattiin myös Oulun OYS:issa. Seuraava tavoitteemme on, että toimintamme kattaa kaikki lapsipotilaat
yliopistollisissa sairaaloissa. Tämä tavoite on vielä muutamien lisäpäivän päässä.
Vuonna 2016 yhdistyksellä oli yhteensä yksitoista viikoittaista toimintapäivää yliopistollisissa
sairaaloissa. Turussa avattiin kauan kaivattu toinen toimintapäivä. Lisäksi toimintaa on kolmessa
keskussairaalassa kerran kuukaudessa (Lahti, Hämeenlinna, Jyväskylä). Toimintapäiviä oli vuoden aikana
yhteensä 495 kpl, mikä on suurin luku yhdistyksen historiassa. Tähän asti joka vuosi on tehty uusi
ennätys, toivottavasti myös ensi vuonna. Tavoitteena vähintään viisisataa rikki!
Tulevaisuudessa toiminnan määrää on tavoitteena kasvattaa entisestään. Kysyntää on paljon, ja
edelleen sairaaloissa lapsipotilaita, joita vierailumme eivät tavoita. Lisäksi kehitämme nykyisten
klovnikiertojen rinnalle uudenlaisia työmuotoja olla läsnä pienten potilaiden sairaala-arjessa ja tiivistää
yhteistyötä henkilökunnan kanssa. Toista vuotta käynnissä ollut Helsingissä toteutettu
läsnäoloklovnerian kehittämisprojekti eteni pilotointi- ja testausvaiheeseen. Sen vieminen käytäntöön
tulee olemaan pidempi prosessi, johon toivottavasti tullaan saamaan lisäresursseja.

Riemukkaita kohtaamisia
Klovnikausi käynnistyi totutusti vuodenvaihteen tauon jälkeen viikolla kolme, täydellä vauhdilla. Taas
meitä oli jo kovasti odotettu ja vastaanotto oli osastoilla riemukas. Mukava tapa laittaa vuosi käyntiin.
Yhdistys sai vuoden aikana paljon positiivista palautetta, kutsuja ja kyselyitä toiminnasta. Erilaisia
vierailuita ja luentoja riitti paljon koko vuodeksi. Olemme iloisia, että työmme kiinnostaa ja niin monet
eri tahot haluavat kuulla toiminnastamme. Osa näistä pystyttiin toteuttamaan ja yhdistyksen artistit
vierailivat seminaareissa ja muissa toimintaamme lähellä olevissa tapahtumissa. Joskus pelle voi olla
myös asiantuntija :o)

Treenausta ja klovnien maailmanseminaari!
Yhdistys jatkoi edellisenä vuonna käynnistämäänsä jatkokoulutusta artisteilleen. Yhdistys haluaa pitää
toimintansa korkealaatuisena ja täyttää eurooppalaisen sairaalaklovniorganisaatioiden kattojärjestön
(EFHCO) työlle luoman sertifikaatin vaatimukset. Eurooppalaisessa starndardissa tärkeää on
sairaalaklovnityön
ammattimaisuus ja sitä edistävä jatkokoulutus ja jatkuva treenaus artisteille.
Sairaalaklovnit ry on parhaillaan prosessissa hakemassa järjestön jäsenyyttä. Jatkossa koulutus tulee
olemaan kiinteä osa sairaalaklovnitoimintaa. Se on edellytys työn korkean laadun ylläpitämiseksi,
ammattiosaamisen ja turvallisuuden varmistamiseksi.
Kansainvälinen yhteistyö näkyi hyvin konkreettisesti maaliskuussa, jolloin oli iso seminaari koolla
Portugalissa (Healthcare Clowning International Meeting 2016) Maailman sairaalaklovnijärjestöt
kokoontuivat keskustelemaan ja vaihtamaan osaamista niin tieteessä kuin klovneriassakin. Samalla
juhlittiin sairaalaklovnitoiminnan 30v. juhlavuotta. Suomesta yhdistystä edusti kuuden hengen ryhmä,
joka loi aktiivisesti kontakteja maailmalle. Paikalla oli yli 300 ammattilaista ympäri maailmaa ja
yhteenkuuluvaisuuden tunne oli huikea.
Elokuussa klovnit kokoontuivat perinteiseen kesäseminaariin. Tänä vuonna olimme Kortiston tilalla
Mäntsälässä. Viikonlopun aikana vaihdettiin kuulumisia muista kaupungeista olevien kollegoiden kanssa,
jaettiin kokemuksia ja puhuttiin yhdistyksen tulevaisuudesta, työyhteisöstä ja avoimen
viestintäkulttuurin tärkeydestä - Ja syötiin hyvin, saunottiin ja tanssittiin.

Uusia työmuotoja, uusia vaatteita – ja uusia klovneja
Vuoden aikana valmisteltiin ja käynnistettiin monta uutta kehittämisprojektia. Kesällä yhdistys järjesti
jälleen avoimen kurssin klovneriasta, jolle osallistui useita eri ammattikuntien edustajia. Myös
sairaalamaailmasta. Edellisenä vuonna valitut viisi henkeä j valmistuivat TYKSin sairaalaklovneiksi
1.4.2016. Samalla avattiin Turkuun kauan odotettu toinen toimintapäivä.
Koko vuoden jatkui Aalto-yliopiston pukusuunnittelun linjan opiskelijoiden kanssa yhteistyöprojekti
sairaalaklovnien puvustuksen uusimiseksi ja ilmeen yhtenäistämiseksi. Kullekin hahmolle luotiin uniikki
asukokonaisuus, joka perustuu henkilöhaastatteluihin ja klovnin omaan persoonaan. Ensimmäinen
maistiainen asuista saatiin kesäseminaarin yhteydessä ja lopullisesti puvut valmistuvat vuoden 2017 15vuotisjuhliin helmikuussa.
Yhdistys uudistaa monipuolisesti sähköisiä toimintojaan. Meneillään on kehittämisprojekti, jonka
tavoitteena on luoda mm. tietoturvallinen intra työntekijöille, sähköistää päivittäinen raportointi ja
uudistaa yhdistyksen kotisivu. Lisäksi näiden asioiden tiimoilta pohditaan, miten klovnit voisivat olla
lapsille saavutettavissa ja ”virtuaalisesti läsnä” esimerkiksi tilanteissa, joissa odotettu klovnivierailu
menee ohi koska potilas nukkuu tai on toimenpiteessä. Teknologia voi tarjota myös klovneille uusia
ulottuvuuksia, mutta suoraa ”nenästä-nenään” kontaktia ei ole tarkoitus sillä koskaan korvata.
Tietenkään.
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TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA
2016
5

2015
5

2014
5

2013
5

2012
5*

2011
4

3
11
45
495
990

3
11
40
477
954

4
11
40
457
914

3
11
40
442
884

2
10
40
423
846

1
6
29
316
632

n. 44 600

n. 42 900

n. 41 100

n. 39 700

n. 38 100

n. 28 400

Yliopistolliset sairaalat
Keskussairaalat
Toimintapäiviä viikossa
Koulutettuja klovnitohtoreita
Klovnipäiviä vuodessa
Henkilötyöpäiviä vuodessa
Yleisöä**

* Toiminta kattaa Suomen kaikki yliopistolliset sairaalat 2012 à (Helsinki, Tampere, Turku, Kuopio, Oulu)
** Sairaalaklovnien yleisöön kuuluvat lapset, omaiset ja sairaaloiden henkilökunta. Luvut perustuvat
työvuorojen yhteydessä tehtyyn päivittäiseen raportointiin.

HALLINTO
Yhdistyksen hallitus piti toimintavuoden aikana yhteensä 6 kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin
25.4.2016. Kokouksessa yhdistykselle valittiin uusi tilintarkastaja, Heidi Vierros KPMG Oy.
Yhdistyksen tilitoimisto on Talenom Oy.

Hallitus
25.4.2016 à
Mikael Jungner
Anne Santamäki

puheenjohtaja
jäsen, varapuheenjohtaja

Sanna-Maria Kivivuori
Solveig Törnroos-Huhtamäki jäsen
Jaana Vuori
Saana Lavaste

jäsen

Emma Koivisto
Jorma Komulainen

varajäsen
varajäsen

Aarni Kivinen
Tanjalotta Räikkä
Lilli Sukula-Lindblom

henkilökunnan edustaja
luottamusvaltuutettu
kunniapuheenjohtaja

jäsen
jäsen

1.1.2016 – 25.4.2016
Mikael Jungner
Sanna Kiiski

puheenjohtaja
jäsen, varapuheenjohtaja

Eva Biaudet
Anne Santamäki
Solveig Törnroos-Huhtamäki

jäsen
jäsen
jäsen
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Jaana Vuori
Emma Koivisto
Saana Lavaste

varajäsen
varajäsen
varajäsen

Jorma Komulainen
Aarni Kivinen
Tanjalotta Räikkä
Lilli Sukula-Lindblom

hallituksen neuvonantaja (lääkäri)
henkilökunnan edustaja
luottamusvaltuutettu
kunniapuheenjohtaja

Työntekijät
Toimisto
Aino Viertola, toiminnanjohtaja
Markku Kykkänen, klovnivastaava 31.3.2016 asti
Dan Söderholm (60% työsuhde), koulutuskoordinaattori 31.3.2016 asti
Ville Niutanen koordinaattori 3.5.2016 à
Yhdistyksellä oli keskimäärin 2 kuukausipalkkaista työntekijää. Toiminnanjohtajan vastuulla on
varainhankinta, viestintä ja hallinnolliset työt. Klovnivastaavan ja koulutuskoordinaattorin muodostama
taiteellinen johto vastaa työn laadusta ja sisällön kehittämisestä, yhteyksistä sairaalaan, sekä työn
käytännön organisoinnista.
Rekrytoinnit
Helmikuussa yhdistys käynnisti kahden henkilön rekrytoinnin toimistolle. Koordinaattorin tehtävään tuli
noin 120 hakemusta. Uusi koordinaattori aloitti työnsä toukokuun alusta. Loppuvuoden yhdistys toimi
vajaamiehityksellä ilman taiteellista johtoa. Rekrytointia valmisteltiin huolellisesti koko syksy ja uusi
taiteellinen johtaja valittiin n. 70 hakijan joukosta joulukuussa. Tehtävään valittu Kari Jagt aloitti vuoden
2017 alusta.
SAIRAALAKLOVNIT – kausi 2016
HELSINKI
Mikael Andersson
Daniela Fogelholm
Minna Kivelä
Aarni Kivinen
Markku Kykkänen
Joona Lindberg
Taina Mäki-Iso
Heidi Nyman
Anna Ranta
Elina Reinikka
Laura Rämä
Dan Söderholm
Sirpa Taivainen-Ilmola
Pia Tapio

TAMPERE
Jouko Enkelnotko
Hanna Gibson
Mona Ratalahti
Tanjalotta Räikkä
Piia Soikkeli
TURKU
Karolina Blom
Heidi Fredriksson
Kati Keskihannu
Kaisa Koulu
Laura Sillanpää
Linda Tavio
Janna Haavisto

OULU
Petri Ervasti
Kimmo Hirvenmäki
Tatja Hirvenmäki
Katja Lehtola
Päivi Kangasniemi
KUOPIO
Annukka Blomberg
Minnamaria Koistinen
Karoliina Korhonen
Virpi Rautsiala

* Toimikaudella työskenteli 35 artistia. Yhdistyksellä on yhteensä 45 koulutettua sairaalaklovnia,
jotka jakaantuvat viiteen kaupunkitiimiin yliopistollisten sairaaloiden mukaan.

Taiteellinen jaos
Toimintavuoden aikana yhdistykselle valittiin taiteellinen jaos, jonka tehtävänä oli toimia toimiston
tukena taiteellisia asioita koskevissa päätöksissä taiteellisen johdon puuttuessa. Jaoksen ensimmäisenä
tehtävänä oli osallistua taiteellisen johtajan rekrytointiprosessiin. Lisäksi jaos teki toimintasuunnitelman
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vuodelle 2017 yhdessä toiminnanjohtajan kanssa ja aloitti toiminnan päämäärän 2025 työstämisen. Jaos
valittiin artistien joukosta äänestämällä toukokuussa 2016. Jaoksen toimikaudeksi päätettiin uuden
taiteellisen johtajan aloittamiseen asti, jonka jälkeen hän määrittelee tarpeen ja tehtävät taiteelliselle
jaokselle. Taiteelliseen jaokseen valittiin Markku Kykkänen, Joona Lindberg, Tanjalotta Räikkä ja Dan
Söderholm.

Toiminta sairaaloissa
Vuonna 2016 toimintaa pidettiin yllä koko toimintakauden ajan suunnitellusti. Vuodesta 2011
yhdistyksen toiminta on ollut valtakunnallista, kun Oulun yliopistollisen sairaalan klovnitoiminta
käynnistyi. Yhdistyksen tärkein tavoite on säilyttää toiminta vähintään tässä laajuudessa.
Tulevaisuudessa toimintapäiviä pyritään lisäämään niin, että klovnien vierailut tavoittaa kaikki
lapsipotilaat yliopistollisissa sairaaloissa.

Palaverit sairaalan johdon kanssa
Yhdistys solmii toimintasopimukset sairaaloiden kanssa ja on tavannut kaikkien sairaaloiden johtoa
helmi-huhtikuun aikana kehityspalavereissa, joihin on osallistunut myös osastonhoitajia.
Varsinainen toiminta – Yliopistolliset sairaalat
Kevätkausi 11.1.–30.6.2016
Syyskausi
15.8.–15.12.2016
HYKS
TAYS
OYS
TYKS
KYS

4 päivää viikossa (ma, ti, ke, to)
2 päivää viikossa (ke, to)
2 päivää viikossa (ti, ke)
2 päivää viikossa (ke, to)
1 päivä viikossa (to)

Yhteensä 11 toimintapäivää viikossa (22 henkilötyöpäivää)
Muu toiminta ja vierailut - Keskussairaalat
Muu sairaalatoiminta rahoitetaan sairaaloiden saamilla lahjoitusvaroilla. Yhdistys keskittyy hankkimaan
rahoituksen yliopistollisissa sairaaloissa tapahtuvaan sairaalaklovni-toimintaan. Resurssit ovat niukkoja,
ja keskittämällä toiminnan yliopistollisiin sairaaloihin yhdistyksen toiminta tavoittaa parhaiten
pitkäaikaispotilaat. Toiminnan voidaan katsoa olevan valtakunnallista, koska yliopistollisiin sairaaloihin
kerääntyvät kaikki vaikeimmin sairastavat.
Vakituinen toiminta
Lahden keskussairaala – 1 päivä kuukaudessa (ma)
Hämeenlinnan keskussairaala – 1 päivä kuukaudessa (ma)
Jyväskylän keskussairaala – 1 päivä kuukaudessa (ma)
Vierailut
HUS Hyvinkään sairaala – 20.11 Lasten oikeuksien päivä
HUS Lohjan sairaala – 13.4
Vuoden 2016 aikana Sairaalaklovnit ry:n tohtoritiimit ovat tehneet yhteensä 495 klovnipäivää (990
henkilötyöpäivää) lastensairaaloiden vuodeosastoilla ja poliklinikoilla. Yleisöä näiden toimintapäivien
aikana klovneille on kertynyt vuodessa yli 44 600 henkeä: lapsia, heidän omaisiaan ja sairaalan
henkilökuntaa.
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Seminaarit, esiintymiset, vierailut, luennot
Varainhankinta ja PR
26.1.

Lähitapiolan palkinnon luovutus Sairaalaklovnit ry:lle

18.3.

Shamrockin hyväntekeväisyysilta, Vantaa

10.5.

Unelmien liikuntapäivä –tempaus, UKK-instituutti

22.5.

Restaurant day, Tampere – Kansainvälinen ravintola keräsi rahaa TAYS:in klovnitoimintaan.

11.6.

ESMY – karavaanereiden hyväntekeväisyysviikonloppu

20.11.

Aleksin joulukulkue

Kansainvälinen yhteistyö
21.-23.3. Healthcare Clowning International Conference, Lissabon
11-12.4. EFHCO, varainhankkijoiden koulutuspäivä, Oslo
12.-14.10. EFHCO, vuosikokous, Wien
19.-20.10. Sykehusklovnene 15v, Oslo

Koulutus ja kehitys
29.-31.8. Taikapäivät, Kouvola
25.-27.8. Yhdistyksen klovnikesäseminaari, Mäntsälä

Asiantuntijaluennot ja vierailut
13.5.

Tatu ja Sote - seminaari, Lapinlahti

26.5.

YO-sairaanhoitopiirien sihteeripäivät

1.10.

Säätiöpäivä, Turku

28.11.

Opetushallituksen SOTE-päivä

Talous
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan kokonaan avustus- ja lahjoitusvaroin. Kiitämme lämpimästi kaikkia
tukijoitamme ja toivomme että yhteistyö jatkuu. Uudet tukijat toivotamme ilolla mukaan
mahdollistamaan tätä tärkeää työtä lasten parissa.
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Sairaalaklovnitoiminnan merkittävimpiä rahoittajia vuonna 2016 olivat mm. RAY, Suomen
Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Supercell Oy.
(Lista
tukijoista
löytyy
yhdistyksen
kotisivuilta).
Raha-automaattiyhdistyksen ja isojen säätiöiden lisäksi yhdistyksen toimintaa tukivat monet pienemmät
rahastot, yritykset ja yksityishenkilöt. Vuoden aikana useat merkkipäivien viettäjät halusivat ohjata
muistamiset Sairaalaklovnien työn tukemiseen. Jouluna useat yritykset ja yksityishenkilöt ohjasivat
joulukorttirahansa yhdistyksen toiminnan tukemiseen.
Toimintavuoden aikana yhdistys haki verovapauden sille tehtäville lahjoituksille. Yhdistys on Vala ry:n
(Vastuullinen lahjoittaminen) jäsen. Yhdistyksellä on virtuaalikeräykset mahdollistava sivusto
(tuki.sairaalaklovnit.fi) ja yhteistyössä Muutamaata ry:n kanssa suoran sähköisen tukemisen
mahdollistava
sovellus
(http://www.muutamaata.fi/jarjesto/sairaalaklovnit-ry)
Yhdistyksen uusi varainhankintalupa astui voimaan 2.10.2016 ja päättyy 1.10.2018. Lupa on nähtävissä
yhdistyksen kotisivulla.
Keräystili: FI26 8024 0710 119921
Virtuaalikeräys: www.tuki.sairaalaklovnit.fi
Rahoituslähteet (RAY, valtio, säätiöt, yritykset, yksityishenkilöt)

Tulojen käyttö (klovnitoiminta, tukitoiminnot, koulutus ja kehitys)
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Tiedotus
Sisäinen
Yhdistyksellä on henkilökunnalle oma sisäinen intra, josta löytyvät työvuoroja ja sairaaloita
koskevat tiedot. Yhdistyksellä jatkui kehittämisprojekti liittyen intraan ja sähköiseen
raportointiin. Lisäksi yhdistyksellä on käytössä viikkotiedote henkilöstölle, jossa tiedotamme
ajankohtaiset asiat. Yhdistys otti käyttöön SLACK-sovelluksen, jonka toimivuutta raportoinnissa
testataan.
Ulkoinen
Kotisivut
Kotisivuilta löytyy perustieto yhdistyksen toiminnasta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sivuilla
kerrotaan myös yhdistykseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Kotisivuilla on näkyvästi
kerrottu mahdollisuudesta tukea yhdistyksen toimintaa. Kotisivu on tarkoitus uudistaa
visuaalisesti ja toiminnallisesti alkuvuonna 2017.
Facebook
Yhdistyksellä on oma Facebook-sivusto, jonka sisältöä päivitetään aktiivisesti. Sivustolla
kerrotaan toimintaan liittyvistä arkisista asioista. Klovnit voivat mm. laittaa sinne kuvia
työpäivän varrelta. Myös kävijöillä on mahdollisuus jakaa omia Sairaalaklovneihin liittyviä kuvia
ja muistoja. Sivustolla oli vuoden lopussa 19 000 tykkääjää (vuoden 2015 lopussa noin 11 500)
ja määrä kasvaa nopeasti.
Uutiskirje
Uutiskirjeen lähetetään jäsenille, tukijoille ja muille yhteistyökumppaneille 2-4 kertaa vuodessa.
Uutiskirjeen tarkoituksena on kertoa näille sidosryhmille ajankohtaista ja hieman syvempää
tietoa yhdistyksen toiminnasta.
Mediaa
Yhdistys sai runsaasti näkyvyyttä mediassa. Erityisen paljon huomiota kiinnitti Helsingin
sanomien artikkeli, jossa Sairaalaklovni Elina Reinikka kertoi työstään.
Syksyn tapaus oli maailmalta Suomeen levinnyt kauhuklovni-ilmiö, joka onneksi laantui hyvin
nopeasti. Yhdistys tiedotti ilmiöstä artistejaan ja sairaaloita, vetosi mediaan turhan kohun
välttämiseksi uutisoinnissa, ja laati tiedotteen, jossa oikea ammattimainen klovneria
irtisanoutui kaikesta pelottelusta. Tiedote noteerattiin laajasti, ja yhdistys esiintyi mediassa
hyvin positiivisessa hengessä.
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