
 

 

Savonlinnan HaTTu ry 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2019 

Yleistä 

Yhdistyksen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi pitää sisällään edelleen HaTun toiminnan 

kirkastamista julkisuuteen, omien hyväntekeväisyystapahtumien järjestämistä, jäsenhankinnan 

tehostamista sekä toimintakentän laajentumista niin tominnallisesti kuin alueellisestikin. 
 

Toiminnan kirkastaminen 

Yhdistyksen toiminnan kirkastaminen eli toiminnan päämäärät pidetään säännöllisesti esillä 

julkisuudessa niin sosiaalisessa mediassa kuin painetussa sanassakin. 

Toiminnan kirkastamisen kautta saamme lisää tukijoita ja näin ollen voimme auttaa 

kohderyhmämme henkilöitä. 

HaTTu ry osallistuu aktiivisesti messuille ja muihin yleisötilaisuuksiin esittelemään 

toimintaansa. 
 

Omat hyväntekeväisyystapahtumat 

Yhdistys järjestää omia hyväntekeväisyystapahtumia säännöllisesti yhteistyökumppaneiden 

sekä kummien avustuksella. Omat hyväntekeväisyystapahtumat täydentävät yritysten ja 

yksityishenkilöiden antamia lahjoituksia, antaen signaalin heille, että yhdistys ei perusta 

toimintaansa pelkästään lahjoitusten varaan. 

Omia hyväntekeväisyystapahtumia ovat esim. Naurutalakoot, hyväntekeväisyyskonsertit, 

huutokaupat ja muut esiintymiset. 
 

Jäsenet ja jäsenhankinnan tehostaminen 

Yhdistksen jösenhankintaa tehostetaan, koska organisaatio on saatava vahvemmaksi ja 

toimivammaksi, jotta sillä on vaikuttavuutta ja jatkuvuutta. 

Ihmiset on saatava kokemaan, että he vaikuttavat yhdistyksen toimintaan ja ovat aidosti 

tekemässä hyvää. 

Hyvä imago, uskottavuus ja tasokas toiminta tuo yhdistykselle  lisää jäseniä. 

Jösen- ja kummitapaamisia järjestetään jokaisena vuodenaikana yhteensä neljä kappaletta. 
 

 
 

Toimintakentän laajentaminen 

Yhdistys laajentaa toimintakenttäänsä HaTTunarikka- hankkeen kautta, jolle rahoitusta 

haetaan Asukasloikan tuensiirtohankkeena. Hankkeen kestoaika on 1.5. 2019 – 31.10. 2020 

välisenä aikana. Hanke keskittyy taloudellisesti-ja sosiaalisesti heikossa asemassa olevien 



perheiden ja heidän lastensa tukemiseen osallisuuden ja onnistumisen kokemusten lisäämsien 

kautta. 

Yhdistys laajentaa HaTTu ideologiaa muihin itä-suomalaisiin kaupunkeihin, josta löytyy 

vastuullisia ja HaTun arvoihin sitoutuneita henkilöitä. Jokainen on oma yhdistyksensä, mutta 

yhdessä muodostavat hyväntekeväisyysverkoston.                                                              

Tähän toimintaan haetaan rahoitusta eri tahoilta esim. säätiöiltä.  

Yhteistyökumppanit 

Yhdistys hakee aktiivisesti yhteistyökumppaneita vahvistaakseen avustusrahaston 

kartuttamista. Yrityksiä ja yhteisöjä lähestytään varsinkin syksyllä ennen joulusesonkia 

esitteillä, henkilökohtaisilla kontakteilla sekä julkisuuden kautta vetoamisella. Sosterin 

sosiaalityöntekijän substanssiosaamisen avustusten jakamisessa on edelleen tärkeässä 

roolissa. 

Talous 

Yhdistyksen taloutta hoidetaan erityisellä huolella, lahjoitusrahoista 100 % ohjataan lasten ja 

nuorten harrastetoiminnan tukemiseen. Omaa varainhankintaa suoritetaan tapahtumilla, omien 

tuotteiden myynnillä ja jäsenmaksu-tuloilla. Hankkeen omarahoitukseen hankitaan tukijoita ja 

avustusta eri tahoilta. 

HaTTu kiertämään 

Yhdistyksen toiminta perustuu pääsääntöisesti lahjoitusvarojen vastaanottamiseen ja tukien 

jakamiseen yhteisesti päätettyjen kriteerien muodossa. HaTTu pitää saada kiertämään 

entistä tehokkaammin ja tavoitteellisemmin. 
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