Savonlinnan HaTTu ry

TOIMINTAKERTOMUS 2018
Yleistä
Yhdistys on perustettu 28.6. 2018. Patentti- ja rekisterihallituksen päätös yhdistyksen
virallisuudesta 6.8. 2018.
Rahankeräysluvan Itä-Suomen poliisi myönsi 14.9. 2018 Luvan numero RA/2018/805.
Savonlinnan HaTTu ry on hyväntekeväisyysjärjestö, joka keskittyy tukemaan taloudellisesti ja
toiminnallisesti vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastustoimintaa sekä kannustaa
lapsia ja nuoria harrastustoiminnan pariin.

Hallinto

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Tommi Tuunainen, varapuheenjohtajana Pekka
Rautiainen ja sihteerinä Jukka Nokelainen.
Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana perustamiskokouksen lisäksi kaksi ( 2)
kokousta ja yhden (1) tilannepalaverin.
Toiminnantarkastajana toimii Tiina Raninen.
Talous
Yhdistyksen talous on koostunut pääsääntöisesti lahjoitustilille kertyvistä tuloista, joita
kertomusvuoden aikana kertyi 8936,20 € .
Avustuksia kertomusvuoden aikana haettiin 26 lapselle ja nuorelle.
Toimintaan varat ovat tulleet jäsenmaksuista.
Yhdistyksen taloudenhoito- ja kirjanpitopalvelut on ostettu Savonlinnan Seudun Kolomonen
ry:lta.
Jäsenet ja kummit
Yhdistyksessä on kertomusvuonna ollut kuusi (6) henkilöjäsentä ja neljä (4) yhteisöjäsentä.
Jäsenmarkkinointia on suoritettu säännöllisesti sosiaalisessa mediassa.
Savonlinnan HaTTu ry:n kummeiksi ovat lupautuneet:
Tuukka Rask, Timo Rautiainen, Jorma Silvasti, Kaisa Makkonen, Kari Hietalahti, Juha
Taskinen, Noora Kosonen, Alisa Pöllänen, Olli "Opa" Rissanen, Eetu Pennanen.

Tiedotus
Yhdistys on tiedottanut toiminnastaan perustettujen kotisivujen ja sosiaalisessa mediassa
facebook -sivuston kautta. Lisäksi paikalliset lehdet ovat kirjoittaneet yhdistyksestä kuusi
(6) juttua. Lisäksi on lähetetty sähköpostitse täsmä tiedotteita kohderyhmille.
Jäseniä ja kummeja on pidetty ajan tasalla tapahtumaista ja tilanteista omilla tiedotteilla.
Yhdistys osallistui omalla osastollaan Savonlinnan hyvinvointimessuille 14.-15.9. 2018.
Luvan antaneet hakijat julkistettiin yhdistyksen kotisivuilla ja facebookissa.
Avustusten hakeminen
Avustusta yhdistykseltä on voinut hakea 2.11. 2018 lähtien kotisivujen hakemuskaavakkeella.
Vuonna 2018 avustusta haki 26 lasta ja nuorta.
Avustusten myöntäminen
Yhdistyksen avustustyöryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajat, sihteeri sekä sosiaalityöntekijä Sosterista, joka on tuonut työryhmään ammattiosaamista sosiaalitoimen sektorilta.
Avustusta myönnettiin 10.1. 2019 pidetyssä palaverissa 25:lle lapselle ja nuorelle yhteensä
5442 €. Yksi hakemus jouduttiin epäämään, koska hakija ei ollut savonlinnalainen.
Lopuksi
Savonlinnan HaTTu ry:n perustaminen tukemaan ja avustamaan heikossa taloudellisessa
tilanteessa olevien savonlinnalaisten perheiden lapsia ja nuoria heidän harrastetoiminnassaan
on osoittautunut todella tarpeelliseksi toiminnaksi.
Yhdistys on saanut hyvän vastaanoton niin yksityisiltä kuntalaisilta kuin yhteisöiltä ja
yrityksiltä.
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