HaTTu ry:lle jälleen hyviä uutisia — Iso lahjoitus Seppo Pennaselta,
joka joutui omassa lapsuudessaan lopettamaan kiekkoharrastuksen,
koska perheellä ei ollut varaa uusiin varusteisiin
HaTTu ry sai jo toisen suuren lahjoituksen tänä syksynä. Kallislahdesta lähtöisin oleva Seppo
Pennanen lahjoitti järjestölle 10 000 euroa.

Soila Puurtinen

HaTTu ry sai jo toisen merkittävän lahjoituksen tänä syksynä, kun Seppo Pennanen (toinen vas.)
antoi järjestölle 10 000 euroa. HaTTu ry:n Tommi Tuunainen (vas), Mirja Turkka, Jukka
Nokelainen ja Jari Naukkarinen ottivat shekin vastaan tyytyväisinä.
Vielä reilu kuukausi sitten savonlinnalainen hyväntekeväisyysjärjestö HaTTu ry oli ongelmallisessa
tilanteessa. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa tukevalle järjestölle tuli kyllä avustushakemuksia,
mutta kassa huuti tyhjyyttään.
Reilussa kuukaudessa tilanne on kuitenkin muuttunut paremmaksi. Järjestö on saanut kaksi suurta
yksittäistä lahjoitusta, joiden myötä se pystyy myöntämään jälleen avustuksia.
Uusimpana lahjoittajana toimii itsensä sarjayrittäjäksi sekä sarjasijoittajaksi esittelevä Seppo
Pennanen. 64-vuotias Pennanen on kotoisin Kallislahdesta köyhästä perheestä. Hän pelasi nuorena

jääkiekkoa STPS:n riveissä, mutta joutui luopumaan harrastuksesta, koska perheellä ei ollut varaa
uusiin varusteisiin.
— Se jäi vähän kaivelemaan, sillä väitän olleeni jääkiekossa kohtuullisen hyvä. Kun samasta
pihapiiristä nousivat sellaiset pelaajat kuin Ari ja Kauko Tamminen, on elämän varrella käynyt
monta kertaa mielessä, että olisiko minulla ollut mahdollisuuksia päästä lajissa pitkälle.
Oman taustansa myötä HaTTu ry oli kohteena hyväntekeväisyyttä myös muissa kaupungeissa
tekevälle Pennaselle itsestäänselvyys.
Pennanen on toiminut urallaan yrittäjänä yli 40 vuotta. Vuonna 2013 hän teki elämässään kuitenkin
täyskäännöksen ja myi pois viimeisen yrityksensä. Sen jälkeen hän otti elämäntehtäväkseen ”Elämä
tässä ja nyt”.
Viimeisen viiden vuoden aikana Pennanen on tehnyt imitaatiokeikkoja sekä luentoja Köyhästä
rikkaaksi -kirjansa puitteissa.
— Kun myin viimeisen yritykseni, päätin sijoittaa 50 000 euroa, ja lupasin itselleni lahjoittaa siitä
syntyvän tuoton hyväntekeväisyytenä mielenterveystyöhön, hän kertoo.
Tähän päivään mennessä tuottoa on syntynyt noin 70 000 euroa, mutta sitä ei ole juuri jaettu, sillä
Pennanen ei löytänyt mielenterveyspuolelta järjestöä, jossa olisi ollut rahan tarvetta. Sen myötä hän
luopui ajatuksesta hyväntekeväisyystyöhön vuosiksi.
Sitten Pennanen sai kuulla HaTTu ry:stä savonlinnalaisilta Kalevi ja Hannu Putkoselta.

Sepon lahjoittamalla summalla pystymme auttamaan noin 50 lasta. — Jukka Nokelainen

— Sovimme HaTTu ry:n kanssa kuukauden kampanjasta, jossa lupasin lahjoittaa heille kaikki
tuloni, jotka teen keikkailemalla tai kirjanmyynnistä lahjoitukseen, hän kertoo.
Kampanjan tavoite oli 2 500 euroa, mutta loppujen lopuksi tulos kasvoi yli nelinkertaiseksi.
— Näen tilanteen niin, että kun itse pystyn tekemään rahaa ja on järjestöjä, jotka sitä tarvitsevat
auttaakseen muita, niin miksi emme yhdistäisi voimiamme. Minulla ei ole enää tarvetta suurille
summille, koska olen saanut rahaa riittävästi omaan käyttööni. Nyt voin antaa oman työpanokseni,
ja siitä syntyvän tuloksen hyväntekeväisyyteen.
HaTTu ry:ssä ollaan luonnollisesti iloisia Pennasen lahjoituksen myötä.
— Tuntuu hyvältä, kun hän on sisäistänyt meidän toimintamme tarkoituksen ja ymmärtää
lähtökohdat. Olemme todella otettuja, että meille tulee tällaisia lahjoituksia, joita voimme suunnata
eteenpäin. Nämä ovat todella merkittäviä juttuja, järjestön sihteeri Jukka Nokelainen toteaa.
Ensimmäisen toimintavuotensa aikana järjestö on avustanut 107 nuorta ja lasta, ja se on jakanut
yhteensä 19 560 euroa. Keskimääräinen avustussumma on ollut 200 euroa per nuori.
— Sepon lahjoittamalla summalla pystymme auttamaan noin 50 lasta, Nokelainen huomauttaa.

Yhteistyö Pennasen kanssa ei ole jäämässä kertaluonteiseksi, vaan alustavia suunnitelmia on tehty
myös ensi vuodeksi. Luvassa on muun muassa jatkoa Naurutalkoot-tapahtumalle sekä huutokauppa.
HaTTu ry jakaa avustusrahaa seuraavan kerran 8. tammikuuta 2020.
— Hakemuksia otetaan siis otetaan kokoajan vastaan, HaTTu ry:n koordinoimaa HaTTunarikkahanketta vetävä Mirja Turkka kertoo.
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