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SISÄLTÖ:

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).
Toiminnan periaatteet ja tavoitteet
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. Kehitämme toimintaamme niin, että se tukee lapsilähtöisyyttä hoitotyössä mahdollisimman 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. Toiminta sairaaloissa
käynnistettiin tammikuussa 2002 HYKSin Lasten ja nuorten sairaalassa, ja on laajentunut valtakunnalliseksi kaikkiin
yliopistollisiin sairaaloihin.

Taiteellisen johtajan katsaus
Sairaalaklovni on erityinen ammatti
Minulla oli kunnia aloittaa vuoden 2017 alussa Sairaalaklovnit ry:n uutena taiteellisena johtajana hienossa tilanteessa:
yhdistys juhli 15 toimintavuottansa ja samaan aikaan sairaalaklovniammatti oli kehittymässä uusien työmuotojen ja tapojen myötä. Nämä asiat myös liittyvät toisiinsa läheisesti. 15 toimintavuoden aikana sairaalaklovnit ovat luoneet vankan
ja luottavaisen yhteistyön sairaaloiden henkilökunnan kanssa. Tämä läheinen yhteistyö on mahdollistanut uudenlaisten
työmuotojen kehittämisen kokeilutoiminnan kautta. Viime vuoden aikana olemme esimerkiksi vakiinnuttaneet
toimintamme yliopistosairaaloiden lastenpsykiatrian yksiköissä sekä Turussa että Kuopiossa ja jatkaneet säännöllisiä
vierailujamme Tampereen psykiatrisilla osastoilla. Tämän on mahdollistanut avoin ja luottamuksellinen suhde
hoitohenkilökunnan kanssa, jolloin klovnitoimintaa voidaan suunnitella kunkin yksikön erityistarpeiden ja -toiveiden
mukaan.
Toimintamme vankka perusta on klovnitohtoriparien osasto- ja poliklinikkakierroilla. Tämän työn oheen näyttäisi
vakiintuvan lapsia toimenpiteisiin valmistava klovneria. Tätä työmuotoa olemme voineet viime vuoden aikana kehittää
osana Opetus- ja kulttuuriministeriön prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanketta. Sairaalaklovnit ovat alkaneet
toimia lapsipotilaiden tukena muun muassa leikkaussalissa, magneettikuvauksen tutkimuksissa, reumapunktioissa sekä
päiväkirurgian toimenpiteissä. Tämän klovnityön olemme nähneet tarkoituksenmukaisena järjestää sairaalaklovnin
toimiessa yksin, mikä mahdollistaa erityisen ja luottavaisen suhteen syntymisen lapsen ja klovnin välille.
Tavoitteenamme on vaikuttaa lapsen ja perheen myönteiseen potilaskokemukseen sairaalassa ja siitä jäävään muistoon.
Sairaalaklovneria, sekä klovnitohtoriparien osastokierrot että yhden klovnin toimenpidetuki, on keino lapsilähtöiseen ja
tilanneherkkään vuorovaikutukseen leikin, mielikuvituksen ja improvisaation kautta. Toimintamme perustuu
yleisinhimilliseen huumorintajuun ja kohtaamisen voimaan.

Lilli Sukula-Lindblomin perustaessa Suomeen sairaalaklovnitoimintaa toiveissa oli sen vakiintuminen valtakunnallisesti
kaikkiin yliopistosairaaloihin. Tämä tavoite on tukijoidemme ansiosta saavutettu ja nyt olemme tilanteessa, jossa voimme
yhdessä sairaaloiden henkilökunnan kanssa kehittää suomalaista sairaalaklovneriaa entistä pidemmälle ja toteuttaa
perustehtäväämme: toimia lapsen tukena sairaalassa. Samalla sairaalaklovneriasta on muovautunut oma erityisosaamista
vaativa ammattinsa, ja toiminnallemme näyttäisi olevan entistä enemmän tilausta uusien työmuotojen kehittyessä.
Toivommekin voivamme tulevaisuudessa lisätä toimintapäiviämme sekä kaikissa yliopistosairaaloissa että entistä
useammassa keskussairaalassa.
Jättimäinen punanenäinen kiitos kaikille tukijoillemme!
Kari Jagt

Toimintavuosi
15 vee synttärit ja klovnien uudet vaatteet

Toimintavuosi käynnistyi juhlatunnelmissa. Helmikuussa klovnitohtoreilla tuli täyteen viisitoista vuotta osana osastojen
arkea suomessa ja Helsingin Lastenklinikalla pidettiin muotinäytös 16.2., jossa esiteltiin klovnien uudet värikkäät asut.
Työvaatteiden uudistus oli yhteistyöprojekti Aalto-yliopiston elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen kanssa, työn
toteuttivat pukusuunnittelun pääaineopiskelijat lehtori Merja Väisäsen johdolla.
KUVA – muotinäytös
Kärkihanke – uusia työmuotoja

Yhdistys on kehittänyt jo vakiintuneen toimintansa rinnalle uudenlaista työmuotoa, jossa klovnit ovat tiiviimmin osana
lapsen sairaalakokemusta. Läsnäoloklovneriassa artisti voi olla mukana valmistelemassa lasta toimenpiteeseen tai olla läsnä
itse toimenpiteessä viemässä huomiota muualle. Kehitystyö on aloitettu Helsingin kaupungin kolmevuotisella
projektiapurahalla ja vuonna 2017 se sai lisää vauhtia ja laajentui myös Turkuun ja Tampereelle osana hallituksen
prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanketta. Kärkihankkeen tavoitteena on pyrkiä edistämään taiteen
hyvinvointivaikutuksia lisäämällä eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa ja käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon
hoito- ja asiakastyössä.
KUVA – TAMPklovneja
Klovnituubi – kohti uutta Lastensairaalaa

Uusi lastensairaala rakentuu parhaillaan ja kaikki odottavat sitä innolla. Klovnitoiminnan osalta pohditaan, mikä roolimme
tulee olemaan ja kuinka voimme palvella uutta sairaalaa parhaalla mahdollisella tavalla. Fyysisen sairaalan rinnalle rakentuu
parhaillaan myös valtakunnallinen virtuaalisairaala, Terveyskylä. Osana uudenlaista läsnäoloa sairaalayhteisössä teimme
HUS:in viestinnän kanssa yhteistyössä sarjan pieniä videotervehdyksiä, jossa käsitellään sairaalaelämään liittyviä asioita,
jotka voivat lasta askarruttaa. Tämä klovnituubi löytyy osoitteesta: https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/lapsille.
KUVA – Klovnituubi
Kattojärjestön täysjäsenyys ja laatusertifikaatti

European Federation of Healthcare Clown Organizations EFHCO on sairaalaklovnitoiminnan eurooppalainen kattojärjestö,
joka on perustettu noin viisi vuotta sitten. Sairaalaklovnit ry hyväksyttiin järjestön täysjäseneksi auditoinnin jälkeen
Kööpenhaminassa 18.-18.9.2017 pidetyn vuosikokouksensa yhteydessä. Jäsenyys on samalla laatusertifikaatti, joka takaa,
että yhdistyksen hallinto, taloudenhoito, yhteistyö sairaaloiden kanssa ja työn taiteellinen laatu ovat vaadittavalla tasolla.
Tämä on tärkeä tieto yhdistyksen yhteistyökumppaneille ja
kaikille toimintaa rahoittaville tahoille.
KUVA – Sertifikaatin luovutustilaisuus

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 tavoittavat kaikki lapsipotilaat yliopistollisissa sairaaloissa.
Toimintapäiviä oli vuoden aikana yhteensä 521 kpl - Asetimme tavoitteeksi viidensadan rikkomisen ja teimme sen! Hienoa!
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 196 työpäivää.
Tulevaisuudessa toiveena on, että myös tämä työmuoto vakiintuu osaksi klovnien läsnäoloa sairaaloissa.
Palaverit sairaalan johdon kanssa
Yhdistys solmii toimintasopimukset sairaaloiden kanssa ja on tavannut kaikkien sairaaloiden johtoa toimintavuoden aikana
kehityspalavereissa, joihin on osallistunut myös ylihoitaja.
Varsinainen toiminta - Yliopistolliset sairaalat
Kevätkausi 9.1. – 29.6.2017
Syyskausi 14.8. – 14.12.2016

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)
Muu toiminta ja vierailut - Keskussairaalat

Muu sairaalatoiminta rahoitetaan sairaaloiden saamilla paikallisilla lahjoitusvaroilla. Yhdistys keskittyy hankkimaan
rahoituksen yliopistollisissa sairaaloissa tapahtuvaan sairaalaklovni-toimintaan. Resurssit ovat niukkoja, ja keskittämällä
toiminnan yliopistollisiin sairaaloihin yhdistyksen toiminta tavoittaa parhaiten pitkäaikaispotilaat.
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
Vuoden 2017 aikana Sairaalaklovnit ry:n tohtoritiimit ovat tehneet yhteensä 521 klovnipäivää (1042 henkilötyöpäivää)
lastensairaaloiden vuodeosastoilla ja poliklinikoilla.

Seminaarit, esiintymiset, vierailut, luennot
Asiantuntijaluennot ja vierailut

5.5.2017 Avoimet ovet HYKS/Lastenklinikan anestesia- ja leikkausosastolla.
Toimenpiteeseen valmistavan klovnerian esittely.

26.5.2017 Turun UC6 -osaston koulutusristeily.
Vuorovaikutus-workshop & yhdistyksen toiminnan esittely Lasten ja nuorten päiväsairaala UC6 henkilökunnalle.

6.6.2017 Lasten yleissairaalapsykiatrian yksikön täydennyskoulutus
Yhdistyksen toiminnan ja toimenpiteeseen valmistava klovneria esittely.

27.9.2017 Porvoo, Hoitotyön päivä
Klovnivierailu ja toiminnan esittely

28.9.2017 Lastenpsykiatrian professoreiden, ylilääkäreiden ja ylihoitajien neuvottelupäivät Kuopiossa
Klovnien yllätysvisiitti & yhdistyksen toiminnan esittely
13.10 Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry opintopäivät
Klovnivierailu ja toiminnan esittely
26.10.2017 Turun XXXIV Lääketiedepäivät
Luento osana Lääketieteen päivien osiota ”Taiteen vimma ja voima – taiteen vaikuttavuus hyvinvoinnin edistäjänä”.
Luentotiivistelmä julkaistiin painetussa lääketiedepäivien abstraktikirjassa.

30.10.2017 Taideyliopiston avoin yliopisto / Näyttämöt kohtaavat: Taide sosiaali- ja terveysalalla
Luento sairaalaklovnitoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta

Marras-joulukuu 2017. Yhteistyö Ilon pilke ry:n kanssa: klovnit vanhusten palvelutalossa (Munksnäshemmet)

15.12.2017. Nordic BMT Nurses Forum 2017
Klovnien yllätysvisiitti & yhdistyksen toiminnan esittely pohjoismaisten hematologisten osastojen hoitajien foorumissa.

Kansainvälinen yhteistyö

10.-11.4. Freising, Saksa
EFHCO:n varainhankintaseminaari

27.-30.4.2017 Riika, Latvia
Toimimme yhteistyötahona & osallistujina Latvian sairaalaklovniorganisaation (Dr. Klauns) järjestämässä kansainvälisessä
seminaarissa ”Healthcare clowning: Art that Heels”.

22.-24.5. Aarhus, Tanska
Osallistuminen Tanskan sairaalaklovniorganisaation (Danske Hospitalsklovne) koulutustilaisuuteen & tutustuminen
klovnikouluttaja Ami Hattabin metodiin.

18.-20.9. Kööpenhamina, Tanska
EFHCO:n vuosikokous. Sairaalaklovnit ry hyväksyttiin järjestön täysjäseneksi.

2.-5.11. Wien, Itävalta
Osallistuminen Red Noses Internationalin järjestämään koulutukseen ”Intensive Smile Workshop”. Koulutus käsitteli klovnin
toimimista yksin mukana toimenpiteissä.

Koulutus ja kehitys

29.1.2017 Sairaalaklovnien talviseminaari + kuvaukset
25.-27.8.2017 Sairaalaklovnien kesäseminaari
Sairaalaklovnien koulutuksellinen kesäseminaari Helsingissä.
27.10.2017 Tutkimusseminaari Tampereen yliopistolla
Käynnistettiin yhteistyöhanke Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen kanssa. Tavoitteena monitieteellisen
suomalaista sairaalaklovneriaa käsittelevän artikkelikokelman laatiminen vuoden 2018 aikana.
18.-19.11.2017 FIMSIC Lääketieteen opiskelijoiden koulutustapahtuma Kuopiossa
Klovnit kouluttajina tapahtumassa, jossa lääketieteen opiskelijat ovat klovnien vetämien vuorovaikutuskoulutussessioiden äärellä.
Ulkoiset koulutukset - klovnerian peruskurssit (Suunnattu hoitotyön ammattilaisille)
Helsingissä 4.-6.8. & 11.-13.8.
Oulussa 21.-22.10.
Tampereella 28.-29.10.
Sisäiset koulutukset - Säännölliset jatkokoulutusmahdollisuudet klovnikunnalle.
Huhti-toukokuu. Luova musiikinkäyttö ja instrumentit, Maija Ijäs. Helsinki, Tampere, Oulu
1.-2.9.2019 Parityöskentely klovneriassa, Giora Seeliger, Red Nose International
Lisäksi kouluttajina toimivat yhdistyksen omat artistit: Dan Söderholm, Taina Mäki-Iso, Linda Tavio, Laura Sillanpää, Kaisa
Koulu, Markku Kykkänen, Sirpa-Taivainen-Ilmola, Aarni Kivinen ja Joona Lindberg.

Varainhankinta ja PR

16.2.2017 Lastenlinna, Klovnimuotinäytös
Tiedotustilaisuus. Toiminnan 15v-juhlavuosi ja uusien työvaatteiden esittely
16.2.2017 Lastenklinikka, Orkla OY, lahjoitustilaisuus

13.5.2017 Rebeckalogen – lahjoituksen vastaanotto
25.3.2017 HEUREKA, Lasten lääketieteen päivät
25.3.2017 ODD Fellow lastenrahastosäätiö – lahjoituksen vastaanotto
4.4.-23.4.2017 International Clown Festival - Clown Land 2017
Yhteistyökumppani. Palkinto: Dreams Gaala ja Vuoden Paras Klovni 2017
16.6.2017 Komppi Oy:n kesäjuhlat
Klovnivierailu
30.9.2017 Tuuri, Puunkuormaajamestari-kilpailu
Klovnivierailu ja toiminnan esittelyä
29.10.2017 Sympatia Golf – palkinnonluovutus
1.11.2017 Ladies Kennel Club Finland – keräyksen luovutus lastenklinikalla
6.-9.11.2017 Svenska Veckan & Språkambassadörer
HUS (Hyks & Jorvi) –klovnimme toimivat viikon ajan ruotsin kielen kielilähettiläinä.
26.11.2017 Helsingissä Senaatintorin Hyvän tahdon tori & joulukadun avajaiset
Klovnivierailu ja toiminnan esittelyä

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
Yhdistyksen hallitus piti toimintavuoden aikana yhteensä 5 kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 21.4.2017.
Yhdistyksen tilintarkastajaksi valittiin Heidi Vierros, KPMG Oy. Yhdistyksen tilitoimisto on Talenom Oy.
Hallitus

1.1.2017 - 21.4.2017
Puheenjohtaja

Mikael Jungner

Varapuheenjohtaja

Anne Santamäki

Jäsen

Sanna-Maria Kivivuori

Jäsen

Solveig Törnroos-Huhtamäki

Jäsen

Jaana Vuori

Jäsen

Saana Lavaste

Varajäsen

Emma Koivisto

Varajäsen

Jorma Komulainen

Henkilökunnan edustaja

Aarni Kivinen

Luottamusvaltuutettu

Tanjalotta Räikkä

22.4.2017 à
Puheenjohtaja

Anne Santamäki

Varapuheenjohtaja

Solveig Törnroos-Huhtamäki

Jäsen

Riitta Birck

Jäsen

Mikael Jungner

Jäsen

Sanna-Maria Kivivuori

Jäsen

Saana Lavaste

Varajäsen

Emma Koivisto

Varajäsen

Jorma Komulainen

Henkilökunnan edustaja

Aarni Kivinen

Henkilökunnan edustaja

Jouko Enkelnotko (11.6.2017 lähtien)

Luottamusvaltuutettu

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. Yhdistyksellä on yhteensä 45 koulutettua
sairaalaklovnia, jotka jakaantuvat viiteen kaupunkitiimiin yliopistollisten sairaaloiden mukaan.
Sairaalaklovnit 2017

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
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

TALOUS
Yhdistyksen toiminta mahdollistetaan kokonaan avustus- ja lahjoitusvaroin. Kiitämme iloisesti ja lämpimästi kaikkia
tukijoitamme ja rahoittajia, joiden ansiosta tämä vuosi oli jälleen mahdollinen. Teemme tärkeää työtä lasten ja perheiden
parissa! Taloudellisen tuen lisäksi on hienoa, että ympärillämme on niin monia tahoja jotka ymmärtävät sen merkityksen.
Useat tukijamme ovat pitkäaikaisia ja hyvin sitoutuneita, erityisen punainen niiaus ja kumarrus kaikille teille. Kaikki uudet
lahjoittajat toivotamme lämpimästi tervetulleiksi mukaan, toiminnan kasvaessa tarvitsemme jatkuvasti lisää tukijoita.
Sairaalaklovnitoiminnan merkittävimpiä rahoittajia vuonna 2017 olivat mm. STEA, 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.
Vuoden aikana Facebookiin avautui uusi lahjoitustoiminto ja yleistynyt mobiilimaksaminen mahdollisti entistä helpommin
lahjoittamisen (mm. MobilePay ja Pivo).
Lisäksi uudenlainen lahjoitussovellus Doog tuli markkinoille. Yhdistys tervehtii ilolla näitä kaikkia uusia sähköisiä
varainhankintakanavia, jotka tekevät toivottavasti lahjoittamisesta jatkossa entistä helpompaa ja kiinnostavampaa.
Yhdistys on Vala ry:n (Vastuullinen lahjoittaminen) jäsen.
Yhdistyksen uusi 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
Tilinpäätös 2017 ja tilintarkastajan lausunto

INFOFRAAFIT:
Toiminnan tunnuslukuja
Rahoituslähteet
Tulojen käyttö/jakautuminen

