
HaTTu ry:n viikko käyntiin mukavasti — Suur-Savon Sähkö lahjoitti 

hyväntekeväisyysjärjestölle 2500 euroa 

 

Reilun vuoden toiminut HaTTu on tänä vuonna jakanut 19 740 euroa 108:lle 

savonlinnalaiselle lapselle ja nuorelle. 

Jarmo Pesonen 

 

 

HaTTunarikan hanketyöntekijä Mirja Turkka (vas.), Suur-Savon Sähkön liiketoimintajohtaja Heikki 

Tirkkonen, HaTTu ry:n puheenjohtaja Tommi Tuunainen ja viestintäpäällikkö Johanna Rautio 

aloittivat viikon hyvää tehden. 

 

Hyväntekeväisyysjärjestö Savonlinnan HaTTu ry:n viikko alkoi mukavasti kun maakunnallinen 

energiayhtiö Suur-Savon Sähkö ja konsernin osana toimiva, kaukolämpöä toimittava Lempeä tuki 

järjestön toimintaa 2500 euron suuruisella shekillä. 

— Kysyimme Lempeän Facebook-sivulla asiakkailtamme kohteita, joita voisimme avustaa. 

Vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen nousi ehdotuksissa vahvasti esille, 

perustelee viestintäpäällikkö Johanna Rautio lahjoituskohdetta. 

HaTTu ry valikoitui kanavaksi yhtiön työntekijän vinkistä. 

— Kun tässä on kuunnellut HaTTu ry:n lyhyttä historiaa ja toimintaa, niin on helppo sanoa, että 

olemme onnistuneet avustuskohteen valinnassa erinomaisesti, liiketoimintajohtaja Heikki 

Tirkkonen sanoi. 



— Lempeän perustehtävänä on ylläpitää elinvoimaisuutta ja hyviä olosuhteita Järvi-Suomessa, joten 

lahjoitus tukee hyvin periaatettamme, Rautio sanoo. 

Reilun vuoden toiminut HaTTu on tänä vuonna jakanut 19 740 euroa 108:lle savonlinnalaiselle 

lapselle ja nuorelle. 

— Jos akuutteja tarpeita ilmenee, niin hakemuksia voidaan käsitellä vielä tänä vuonna, sanoo 

HaTTu ry:n puheenjohtaja Tommi Tuunainen. 

Avustusta voi hakea jatkuvasti ja hakemukset käsitellään kolme kertaa vuodessa. Seuraavan kerran 

hakemuksia käsitellään 8.1. 

Avustuksen piirissä ovat 6—17-vuotiaat savonlinnalaiset lapset ja nuoret. Harrastuksen on oltava 

ohjattua ja säännöllistä, ja harrastuksen järjestäjän tulee toimia Savonlinnassa. 

— Tuemme kalenterivuosittain yhtä harrastusta lasta ja nuorta kohden, jotta voimme tukea 

mahdollisimman monia savonlinnalaisia tuen tarpeessa olevia heidän harrastuksissaan. 300 euroa 

on maksimisumma, Tuunainen sanoo. 

Tuunaisen mukaan HaTTu on saanut tänä vuonna hyvin lahjoituksia eri tahoilta. Kassa oli välillä 

tyhjä, mutta nyt tilanne näyttää valoisammalta. 

 

— Lahjoituksia on tullut todella hyvin ja suurkiitos niistä. Monet tapahtumajärjestäjät ovat 

ohjanneet tuotoistaan siivun meille. Tarve on todella suuri ja tarinoita on monenlaisia. 

Yhdistys ei pelkästään odota avustuksia, vaan kerää varoja myös itse järjestämillään tapahtumilla. 

Marraskuussa Kulttuurikellarissa oli Miun muoti -tapahtuma ja ensi vuodellekin on tapahtumia 

tulossa. Suunnitelmissa on muun muassa Naurutalakoot ja jotain uutta 6.6. pidettävään Savonlinnan 

kesänavaukseen. 


