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1.1
Sairaalaklovnit ry – vuosikatsaus 2017
Sairaalaklovnit ry on yhdistys, jonka kouluttamat artistit kiertävät lasten- ja nuortenosastoilla 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).
Toiminnan periaatteet ja tavoitteet
Sairaalaklovnien työ sairaaloissa on säännöllistä ja jatkuvaa. Klovnitohtorit 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 vastaa
toiminnnastaan ja solmii sopimukset sairaaloiden johdon kanssa vuosittain kehityspalavereissa. Kehitämme toimintaamme niin, että se
tukee lapsilähtöisyyttä hoitotyössä mahdollismman hyvin.
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. Klovnikierrot käynnistettiin tammikuussa 2002 HYKS:in Lasten- ja
nuortensairaalassa. Nykyään toiminta on laajentunut valtakunnalliseksi kaikkiin yliopistollisiin sairaaloihin.

Toimintavuosi
Vuosi oli toiminnan 15-juhlavuosi ja hyvin aktiivinen. Klovnikierrot toteutuivat sairaaloissa suunnitellusti ja lisäksi Kuopioon
avattiin syksyllä toinen viikoittainen kiertopäivä KYS:in omarahoitusosuuden ansiosta. Uusi taiteellinen johtaja aloitti työssään vuoden
alussa ja käynnissä oli kaksi kehityshanketta. Helsingin kaupungin 3-vuotisesta projektista oli meneillään viimeinen vuosi. Sen
tuloksena oli uuden työmuodon, toimenpiteeseen valmistavan klovnerian säännöllinen toiminta Helsingin Lastenklinikan leikkaus- ja
anestesiaosastolla.
Kehitystyö sai jatkoa ja laajeni Taiteen edistämiskeskukselta saadun apurahan myötä. Hanke on osa Sipilän hallituksen
prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanketta, jonka tavoitteena on edistää taiteen hyvinvointivaikutuksia lisäämällä eri
taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa ja käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä.
Kärkihankerahoituksen turvin toimenpidetyön kehittäminen voitiin käynnistää yliopistosairaaloissa Helsingin Lastenklinikan lisäksi
myös Tampereella ja Turussa: TAYS (reuma- ja luuydinpunktiot) ja TYKS (päiväsairaalan toimenpiteet & magneettikuvaus). Vuonna
2018 uuden työmuodon kokeilutoiminta alkaa myös Oulussa (OYS) ja Kuopiossa (KYS).
Lisäksi loppuvuodesta 2017 käynnistyi Opetus- ja kulttuuriministeriön strategisen TAIKA!- hankkeen valmistelu. Rahoituksella
toteutetaan vuonna 2018 Helsingin Lastenklinikalla pienkokeiluvaihe, jossa jatkokehitetään sekä luodaan uusia toimenpiteeseen
valmistavan klovnerian työmuotoja. Hankkeeseen liittyy olennaisena osana työn vaikuttavuudesta tehtävä tutkimus.
Toimintavuoden aikana yhdistys on myös vakiinnuttanut toimintansa yliopistosairaaloiden lastenpsykiatrisissa yksiköissä Turussa ja
Kuopiossa, sekä jatkanut säännöllisiä vierailuja Tampereen psykiatrisilla osastoilla ja EVA-yksikössä (Erityisen vaikeahoitoisten
alaikäisten psykiatrinen tutkimus- ja hoitoyksikkö).
Yhdistys on useamman vuoden panostanut toimintansa kehittämiseen, sairaalaklovnityön ammattimaistumiseen ja yhteistyön
tiivistymiseen hoitohenkilökunnan kanssa. Käytännössä tämä on tarkoittanut tavoitteellisen jatkokoulutuksen
käynnistämistä artisteille, coaching-toiminnan käyttöönottoa ja lisääntynyttä yhteistyötä sairaaloiden henkilökunnan kanssa. Nämä
ovat edellytyksiä myös eurooppalaisen sairaalaklovnityön laatustandardin saavuttamiseksi. Syksyllä 2017 Sairaalaklovnit ry hyväksyttiin
auditoinnin jälkeen EFHCO:n (European Federation of Healthcare Clowning Organizations) täysjäseneksi ja sen laatusertifikaatin
mukaiseksi toimijaksi.
Värikkäänä yksityiskohtana vuodesta voidaan todeta klovnien uudet asut, jotka vihittiin käyttöön muotinäytöksessä Lastenklinikalla
16.2.2017. Työvaatteiden uudistus oli yhteistyöprojekti Aalto-yliopiston elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen kanssa, työn
toteuttivat pukusuunnittelun pääaineopiskelijat lehtori Merja Väisäsen johdolla.
Uudenlaista näkyvyyttä klovnitohtorit saivat osana valtakunnallisen virtuaalisairaalan (terveyskylä.fi) lastentaloa. Taustalla on tavoite
kehittää myös virtuaalista läsnäoloamme sairaalyhteisössä. Teimme HUS:in viestinnän kanssa yhteistyössä sarjan pieniä
videotervehdyksiä, jossa käsitellään sairaalaelämään liittyviä asioita lapsen näkökulmasta, jotka voivat lasta askarruttaa. Tämä
”Klovnituubi” löytyy osoitteesta: https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/lapsille.
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Toiminta sairaaloissa
Vuonna 2017 toimintaa pidettiin yllä koko toimintakauden ajan suunnitellusti. Lisäksi syksyllä 2017 avattiin Kuopioon kauan odotettu ja
toivottu toinen klovnipäivä. Yhdistyksen toiminta on valtakunnallista, viikoittaisia klovnikiertopäiviä on yliopistollisissa sairaaloissa tällä
hetkellä yhteensä 12. Lisäksi klovnitohtorit vierailivat kerran kuukaudessa kolmessa keskussairaalassa (Lahti, Hämeenlinna, Jyväskylä).
Tulevaisuudessa tavoitteena on pyrkiä lisäämään klovnipäiviä niin, että vierailut tavoittaa kaikki lapsipotilaat yliopistollisissa
sairaaloissa.
Klovnikiertopäiviä oli vuoden aikana yhteensä 521 kpl. Kohtaamisia näiden toimintapäivien aikana klovneille on kertynyt vuodessa
50 980 henkeä: lapsia, heidän omaisiaan ja sairaalan henkilökuntaa.
Perustoiminnan lisäksi klovnit olivat sairaaloissa runsaasti läsnä myös kehitysprojektien (Helsingin kaupunki ja kärkihankeprojektit)
ansioista. Tämän kehitystyön alla olevan toimenpiteisiin valmistavan klovnerian puitteissa klovnit tekivät yhteensä 66 työpäivää.
Tulevaisuudessa toiveena on, että myös tämä työmuoto vakiintuu osaksi klovnien läsnäoloa sairaaloissa.
Toimintakausi
Kevätkausi 9.1. – 29.6.2017
Syyskausi 14.8. – 14.12.2017
Yliopistolliset sairaalat

HYKS 4 päivää viikossa (ma, ti, ke, to)
TAYS 2 päivää viikossa (ke, to)
OYS 2 päivää viikossa (ma,ti)
TYKS 2 päivää viikossa (ti,ke)
KYS kevätkausi 1 päivä viikossa (to), syyskausi 2 päivää viikossa (ke, to)
Keskussairaalat

Lahden keskussairaala – 1 päivä kuukaudessa (ke)
Hämeenlinnan keskussairaala – 1 päivä kuukaudessa (ma/ti)
Jyväskylän keskussairaala – 1 päivä kuukaudessa (ma)
Vierailut

HUS Hyvinkään sairaala – 20.11 Lasten oikeuksien päivä
PKSSK – Pohjoiskarjalan keskussairaala, Joensuu - 1.12. Taiteen edistämispäivä

TOIMINNAN KEHITYS

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

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

5

5

5

5

5

5

4

3

3

3

4

3

2

1

12

11

11

11

11

10

6

521+66*

495

477

457

442

423

316

1108

990

954

914

884

846

632

44 600
52 500
42 900
41 100
39 700
38 100
24 000
* Kehitysprojektien työpäivät (toimenpiteisiin valmistava klovneria)
** Sairaalaklovnien yleisöön kuuluvat lapset, omaiset ja sairaaloiden henkilökunta. Luvut perustuvat työvuorojen
yhteydessä tehtyyn päivittäiseen raportointiin.
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Hallinto ja henkilöstö
Yhdistyksen hallitus piti toimintavuoden aikana yhteensä 5 kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 21.4.2017.
Yhdistyksen tilintarkastajaksi valittiin KHT Heidi Vierros ja varatilintarkastajaksi KHT Kirsi Aromäki (KPMG Oy).
Yhdistyksen tilitoimisto on Talenom Oy.
HALLITUS
1.1.2017 - 21.4.2017

22.4.2017 ->

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Mikael Jungner
Anne Santamäki
Sanna-Mari Kivivuori
Solveig Törnroos-Huhtamäki
Jaana Vuori
Saana Lavaste

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Anne Santamäki
Solveig Törnroos-Huhtamäki
Riitta Birck
Mikael Jungner
Sanna-Mari Kivivuori
Saana Lavaste

Varajäsen
Varajäsen

Emma Koivisto
Jorma Komulainen

Varajäsen
Varajäsen

Emma Koivisto
Jorma Komulainen

Henkilökunnan edustaja
Luottamusvaltuutettu

Aarni Kivinen
Tanjalotta Räikkä

Henkilökunnan edustaja
Henkilökunnan edustaja
(11.6.2017 lähtien)
Luottamusvaltuutettu

Aarni Kivinen
Jouko Enkelnotko
Tanjalotta Räikkä

Taiteellinen jaos ja luottamusvaltuutettu
Taiteellisessa jaoksessa toimivat kevätkaudella 2017 Joona Lindberg, Markku Kykkänen, Dan Söderholm ja Tanjalotta Räikkä.
Taiteellisen jaokseen valittiin 11.6.2017 Aarni Kivinen ja Jouko Enkelnotko, jotka toimivat myös hallituksen kokouksissa klovnien
edustajina. Samalla valittiin luottamusvaltuutettu, joka osallistuu myös taiteellisen jaoksen työskentelyyn ja tarvittaessa hallituksen
kokouksiin. Tehtävässä jatkaa Tanjalotta Räikkä.
Kunniapuheenjohtaja
Yhdistyksen perustajajäsen ja pitkäaikainen taiteellinen johtaja Lilli Sukula-Lindblom on yhdistyksen kunniapuheenjohtaja.
TOIMISTO

Aino Viertola, toiminnanjohtaja
Kari Jagt, taiteellinen johtaja
Ville Niutanen, koordinaattori
Yhdistyksellä oli 3 kuukausipalkkaista työntekijää. Toimikaudella työskenteli 38 artistia, jotka jakaantuvat viiteen kaupunkitiimiin
yliopistollisten sairaaloiden mukaan.
SAIRAALAKLOVNIT 2017

HELSINKI
Mikael Andersson
DanielaFogelholm
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
Pia Koponen
Petri Mäkipää
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
Karoliina Turkka
Tommin Lindman
Markus Petsalo
Virpi Rautsiala

1.4
Tiedotus
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan kotisivuillaan, somessa (Facebook, Instagram, Twitter) ja uutiskirjeessä, joka lähetetään jäsenille,

tukijoille ja muille yhteistyökumppaneille 2-4 kertaa vuodessa. Sisäistä raportointia ja tiedotusta varten yhdistys käyttää
SLACK-sovellusta.

Lisätietoja: www.sairaalaklovnit.fi

Talous
Toiminnan kehittämiseksi vuoden 2017 varainhankinnalle asetettiin kasvutavoite, joka myös saavutettiin. Yhdistys satsasi erityisesti
harjoitus- ja koulutustoiminnan lisäämiseen ja taiteellisen johtajan palkkaamiseen. Toiminnan kehittäminen tähtäsi EFHCO:n
laatustandardin vaatimusten täyttämiseen ja sairaalaklovnityön vakiinnuttamiseen ammattimaiseksi osaksi sairaaympäristöä.
Yhdistyksen varainhankintaa on pystytty kasvattamaan vuosittain ja näin toivotaan tapahtuvan myös jatkossa toiminnan
laajentamiseksi.
Yhdistyksen toiminta mahdollistetaan kokonaan avustus- ja lahjoitusvaroin. Kiitämme lämpimästi kaikkia tukijoitamme ja rahoittajia,
joiden ansiosta tämä vuosi oli mahdollinen. Sairaalaklovnitoiminnan merkittävimpiä rahoittajia vuonna 2017 olivat mm. STEA, Suomen
Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Supercell Oy. Lista tukijoista löytyy yhdistyksen kotisivuilta.
Veikkauksen 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.
Vuoden aikana Facebookiin avautui uusi lahjoitustoiminto ja yleistynyt mobiilimaksaminen mahdollisti entistä helpomman
lahjoittamisen (mm. Mobile Pay ja Pivo). Lisäksi uudenlainen lahjoitussovellus Doog tuli markkinoille. Yhdistys seuraa aktiivisesti
uusia sähköisiä varainhankintakanavia, jotka tekevät lahjoittamisesta toivottavasti jatkossa entistä helpompaa ja kiinnostavampaa.
Yhdistys on Vala ry:n (Vastuullinen lahjoittaminen) jäsen.
Yhdistyksen varainhankintalupa (RA/2016/448) oli voimassa koko toimintavuoden. Se 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

Tuottojen ja kulujen jakaantuminen 2017

TUOTOT

KULUT

STEA 26% Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus

Varsinainen toiminta 76% pitää sisällään taiteellisen
henkilökunnan palkat, työhön liittyvät matkakulut ja
koulutuskulut.

Avustukset 11% Julkishallinnollisilta tahoilta saatavat avustukset
Säätiöt ja rahastot 26% Säätiöiden ja rahastojen myöntämät
apurahat
Yksityiset 27% Yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoitukset
Sairaaloiden kautta tuleva rahoitus 10% Sairaaloiden saamien
virkistyslahjoitusten ym. varojen avulla toteutettu toiminta

Tukitoiminnot 24% pitävät sisällään hallinnon,
varainhankinnan, taloushallinnon, viestinnän ja muut
toimistoon liittyvät kulut.

Sairaalaklovnit ry

TULOSLASKELMA

Kaasutehtaankatu 1-4
00540 HELSINKI
Y-tunnus 1745017-1
Rahayksikkö EURO

Sivu 2.1

1.1.2017
- 31.12.2017

1.1.2016
- 31.12.2016

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Toiminnanalan kate

130 569,23

78 544,78

-341 984,99
-41 428,91
-383 413,90
-252 844,67

-280 383,41
-29 968,76
-310 352,17
-231 807,39

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Yhteisten erien kate

-184 389,16
-80 013,11
-264 402,27
-264 402,27

-127 345,24
-52 385,82
-179 731,06
-179 731,06

Tuotto-/kulujäämä

-517 246,94

-411 538,45

170 175,40
-1 023,78
169 151,62

81 455,96
-4 069,15
77 386,81

-348 095,32

-334 151,64

1 280,96

7,01

-89,05
1 191,91

-87,25
-80,24

-346 903,41

-334 231,88

353 630,00
353 630,00

370 692,00
370 692,00

TILIKAUDEN TULOS

6 726,59

36 460,12

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

6 726,59

36 460,12

VARAINHANKINTA
Tuotot
Kulut

Tuotto-/kulujäämä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Rahoitustoiminta
Kulut
Rahoitustoiminta

Tuotto-/kulujäämä
YLEISAVUSTUKSET
Yleisavustukset

