
 

 

Savonlinnan HaTTu ry 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2019 

Yleistä 

Yhdistys on perustettu 28.6. 2018. Patentti- ja rekisterihallituksen päätös yhdistyksen 

virallisuudesta 6.8. 2018. 

Lahjoituksia on kerätty rahankeräysluvalla, jonka 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. 

Uutena toiminta alkoi 20.5. 2019 HaTTunarikkatoiminta, jossa 92% rahoituksesta saadaan 

Asukasloikan tuensiirtona. 

Hallinto 

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Tommi Tuunainen, varapuheenjohtajana Jari 

Naukkarinen ja sihteerinä Jukka Nokelainen sekä jäsenenä Pekka Rautiainen 

Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana vuosikokouksen lisäksi seitsemän (7) kokousta ja 

useita tilannepalavereja tapahtumiin liittyen. 

Toiminnantarkastajana toimii Tiina Raninen. 

Talous 

Yhdistyksen talous on koostunut lahjoitustilille kertyvistä tuloista, joita kertomusvuoden aikana 

kertyi 18511€  €sekä toimintatilin tuotoista, joista avustuksia 29155,50€ ja varainhankinnan tuotot 

14770,45€. 

Jäsenmaksutuottoja kertyi 840€. 

Yhdistyksen taloudenhoito- ja kirjanpitopalvelut on ostettu Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:lta. 

 

Jäsenet ja kummit 

Yhdistyksessä on kertomusvuonna ollut viisitoista (15) henkilöjäsentä, neljä (4) yhteisöjäsentä. ja 

yksi (1) yritysjäsen. 

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, Ville Vilen ja Hannu 

Härkönen.  

 



 

 

Tiedotus 

Yhdistys on tiedottanut toiminnastaan kotisivujen ja sosiaalisessa mediassa facebook -sivuston 

kautta. Lisäksi paikalliset lehdet ovat kirjoittaneet yhdistyksestä useita juttuja, pääsääntöisesti 

liittyen lahjoituksiin. 

 Lisäksi on lähetetty sähköpostitse täsmä tiedotteita kohderyhmille. 

Jäseniä ja kummeja on pidetty ajan tasalla tapahtumaista ja tilanteista omilla tiedotteilla. 

Yhdistys osallistui Asukasloikan pöhinäteltassa Savonlinnan hyvinvointimessuille 27.-28.9. 2019.  

Luvan antaneet hakijat julkistettiin yhdistyksen kotisivuilla ja facebookissa. 

 

Avustusten hakeminen 

Avustusta yhdistykseltä on voinut hakea jatkuvalla haulla kotisivujen hakemuskaavakkeella sekä 

sosiaalityöntekijöiltä saaduilla paperisilla hakemuskaavakkeilla. 

Vuonna 2019 avustusta haki 116 lasta ja nuorta. 

 

Avustusten myöntäminen 

Yhdistyksen avustukset on käsitelty hallituksen kokouksissa, jossa asiantuntijana on osallistunut 

sosiaaliohjaaja Sosterista, joka on tuonut työryhmään ammattiosaamista sosiaalitoimen sektorilta. 

Avustusta on myönnetty kolmessa kokouksessa sekä akuuteissa tapauksissa hakemuksia on 

käsitelty sähköpostin välityksellä yhteensä 102:lle lapselle ja nuorelle yhteensä 24626 €.  

 

Tapahtumat 

Yhdistys järjesti kaksi tapahtumaa kertomusvuoden aikana. Hannu ”Hanski” Härkösen ideoima 

Naurutalakoot järjestettiin Kulttuurikellarissa 23.3. 2019. Tilaisuus tuotti 1030,25€. 

MIE – hyväntekeväisyys muotinäytös järjestettiin Kulttuurikellarissa 1.11. 2019. Mukana 

muotinäytöksessä olivat Carlson, Muotikuu, KappAhl, jotka esittelivät asusteitaan. Tapahtuman 

tuotto 1697,50€. 

Lisäksi eri tahot ovat lahjoittaneet tuotot tapahtumistaan yhdistykselle. 

 

HaTTunarikka  

Hankkeen tavoitteena on tarjota apua ja tukea vapaa-ajan, eri yhteisöjen ja hankkeiden tarjoamien 

palvelujen ja toimintojen pariin. Erityisesti pyritään yksinäisyyden vähentämiseen sekä 

osallisuuden, yhteisöllisyyden ja onnistumisen kokemusten lisäämiseen ja mahdollistamiseen. 

Hankkeen palvelut on suunnattu Savonlinnan työikäisille asukkaille ja perheille, joiden 

mahdollisuus osallisuuteen on heikentynyt esim. perhe-, talous- ja terveystilanteen vuoksi. 

Hankkeen asiakastavoite on yhteensä 60 henkilöä. Toiminta perustuu aktiivisesti kohderyhmää 

hakevaan verkostoituneeseen jalkautuvaan työhön. Hanke pystyy tukemaan taloudellisesti 

asiakkaiden osallisuutta lisäävää vapaa-ajan toimintaa esim. harrastuskokeilujen, tapahtumien 

pääsymaksujen, retkien ja kurssien muodossa. Hanketta koordinoi Savonlinnan HaTTu ry. Hanke 

kuuluu Asukasloikka Savonlinna – Seuraava askel 2019-2020 hankeperheeseen. HaTTunarikka –

hanke on aloittanut toimintansa toukokuussa 2019. 

 

 



Tilannekatsaus 

Toiminnan aikana asiakkaita on kertynyt yhteensä 85 henkilöä. Ylittynyt asiakastavoite kertoo 

osaltaan toiminnan tarpeellisuudesta. Moni asiakas haluaa jatkaa hankkeen asiakkaana hankkeen 

loppuun saakka sekä toivoo toiminnalle jatkoa.  

Vapaa-ajan tekemistä on organisoitu asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden pohjalta (yksilö, 

kaverukset, vertaisparit/ryhmät) kitaransoiton kokeilujaksosta ilmajoogaan. Asiakkaita on ohjattu 

muiden Asukasloikan hankkeiden palveluihin, yhteistyöverkoston palveluiden piiriin sekä muihin 

yhteisöllisiin tapahtumiin. Moni asiakas tarvitsee pitempiaikaista ohjausta ja tukea sekä rinnalla 

kulkemista.   

Hankkeen markkinointia on tehty aktiivisesti esitteellä, roll uppilla, lehtijutuilla, somessa sekä 

erityisesti kasvotusten kohdennetuilla hankkeen infoilla laajalle toimijaverkostolle. Tieto 

hankkeesta leviää luontevasti asiakkaiden ja yhteistyötahojen kautta. Hanke on kohdannut myös 

runsaasti savonlinnalaisia yrittäjiä. Informaatiota hankeen palveluista on jaettu myös tälle sektorille. 

Yritystoiminnan – yhdistystoiminnan yhteistyön tiivistämistä sekä osaamisen yhdistämistä 

jatketaan, asiakkaiden hyväksi.                                                                                                          

HaTTunarikka on ollut mukana erilaisissa työryhmissä mm. Neppari, Hyvinvoinnin 

Yhteistyöryhmä, Hankepooli, Savonlinnan Elinvoima-aamun ohry, isompien tapahtumien 

suunnittelutyöryhmät.                                                                                                                           

Infoja ja tapahtumia on kertynyt tähän mennessä yhteensä 53 kappaletta.                                        

Asiakkailta saatu/kerätty palaute osallisuuden merkityksestä yksilölle vahvistaa työn 

merkityksellisyyttä.  

Vaikuttavuus 

Asiakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen, saatujen kirjallisten palautteiden sekä asiakastarinoiden 

perusteella, harrastusten myötä asiakkaiden kokonaisvaltainen elämänlaatu on parantunut sekä 

yksinäisyys on vähentynyt.                                                                                                           

Mielekäs tekeminen on tukenut ja kohottanut usean asiakkaan mielenlaatua, fyysistä kuntoa sekä 

yleistä jaksamista. Lisäksi asiakkaiden sosiaaliset suhteet ovat parantuneet sekä uusia ystävyyksiä 

on syntynyt harrastusten myötä. Asiakkaiden kesken on syntynyt myös ns. vertaiskaveripareja ja –

ryhmiä. Näissä vahvuutena on kaverin tsemppaus harrastukseen lähtemisessä, kun itsellä on 

huonompi päivä tai ”laiska-mato” meinaa iskeä.                                                                                     

Asiakkaat ovat antaneet myönteistä palautetta myös tasa-arvon tunteen lisääntymisestä sekä 

vaikuttamisen ja valinnanvapauden mahdollisuudesta.                                                                      

Mieluisa vapaa-ajan tekeminen tukee myös kuntoutuvia asiakkaita poluillaan sekä auttaa myös 

integroitumisessa omaan asuinpaikkakuntaan, ajatellen esim. maahanmuuttajia tai toiselta 

paikkakunnalta muuttaneita. 

Asiakkaat ovat kommentoineet: ”Saan kavereita harrastustoiminnan avulla. Mielekäs harrastus 

vähentää yksinäisyyttä ja auttaa ylläpitämään terveyttä. Minulle tulee tasavertaisuuden tunne. 

Mielekäs tekeminen vaikuttaa positiivisesti mielialaani. Säännöllisen vapaa-ajan tekemisen myötä 

tulee rytmiä päivään ja viikkoon.” ”…toimintoihin osallistuminen on taloudellinen kynnys... Talous 

vaikuttaa myös sosiaalisiin suhteisiin: ei ole rahaa osallistua ja olla mukana toiminnoissa, joissa 



tapaisi muita ihmisiä. Helposti jää tuolloin yksin kotiin, joka vaikuttaa mielialaan ja edesauttaa 

syrjäytymistä...”  

Osallisuus työntekijän näkökulmasta 

Koen työni erittäin palkitsevaksi sekä tärkeäksi, ajatellen asiakkaiden elämän merkityksellisyyttä. 

Tehtävän työni ja asiakkaiden kohtaamisten myötä tunne ja tietous on vahvistunut, että asiakkaiden 

kokemus merkityksellisyydestä ja osallisuudesta edesauttaa hyvinvointia, parantaa motivaatiota 

sekä kannustaa myös ottamaan vastuuta omasta elämästään. 

Osa asiakkaistani on hyötynyt laaja-alaisesta ohjauksesta. Asiakkaat ovat kaivanneet lisää tietoa 

sekä selvittelyapua eri vapaa-ajan tekemisen vaihtoehdoista, myös maksuttomasta tekemisestä. 

Harrastuskokeilujen taloudellisen tuen lisäksi osa asiakkaista on kaivannut rinnalla kulkemista 

tarpeen vaativan ajan.  Asiakkaita on ohjattu myös laajemmin eri palveluntuottajien ja toimijoiden 

palveluiden piiriin. Asiakastyöotteessa korostuu luottamuksellisuus, kannustaminen, ystävällisyys 

ja myötäeläminen. Erityisesti vaikeiden asioiden parissa pitkään eläneet asiakkaat kokevat 

arvottomuuden tunnetta ja omat hyvinvointitarpeet on ainakin osittain laitettu syrjemmälle usein 

taloudellisista syistä tai vähäisten voimavarojen vuoksi.                                                                

Uskon vahvasti, että: ”Jokaisen ihmisen syntymäoikeus on olla onnellinen” sekä olla tasavertaisesti 

osallisena yhteiskunnassamme. 

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. 

HaTTunarikka on tuonut toimintaan lisää syvyyttä ja vaikuttavuutta. 

Yhdistys on saanut hyvän vastaanoton niin yksityisiltä kuntalaisilta kuin yhteisöiltä ja yrityksiltä. 
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