
 

 

Savonlinnan HaTTu ry 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2020 

Yleistä 

Yhdistyksen toinen kokonainen toimintavuosi pitää sisällään edelleen HaTun toiminnan 

kirkastamista julkisuuteen, omien hyväntekeväisyystapahtumien järjestämistä, jäsenhankinnan 

tehostamista sekä toimintakentän laajentumista niin toiminnallisesti kuin alueellisestikin. 

 

Toiminnan edelleen kirkastaminen 

Yhdistyksen toiminnan edelleen 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, hyväntekeväisyysmuotinäytös, 

huutokaupat, Lumme Energia mäkiautokisat sekä muut esiintymiset. 

 

Jäsenet ja jäsenhankinnan tehostaminen 
Yhdistyksen jäsenhankintaa 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. 

Jäsen- ja kummitapaaminen järjestetään kesäkauden aikana. 

 

HaTTunarikka 

HaTTunarikka hanke jatkaa lokakuun loppuun saakka ja sitä jatketaan uudella Asukasloikan 

tuensiirrolla 1.11. 2020 eteenpäin. Toimintakenttä ja -ajatus ovat alkuperäisen suunnitelman 

mukaisia. Hanke keskittyy taloudellisesti-ja sosiaalisesti heikossa asemassa olevien perheiden ja 

heidän lastensa tukemiseen osallisuuden ja onnistumisen kokemusten lisäämsien kautta.      

Tutkitaan mahdollisuudet laajentaa HatTunarikka toimintaa myös keskusta-alueen ulkopuolelle. 

 

 



Harrastevälinevarasto 

Yhdistys aloittaa harrastevälinvaraston toiminnan. Kastellista on vuokrattu varastotilaa 

harrastevälineille. Yhdistys järjestää harrastevälineiden keräyksiä ympäri kaupunkia ja eri 

tapahtumissa. Harrastevälinevaraston hoitajaksi haetaan palkkatuella olevaa henkilöä. 

Yhteistyökumppanit 

Yhdistys hakee aktiivisesti yhteistyökumppaneita vahvistaakseen avustusrahaston kartuttamista. 

Yrityksiä ja yhteisöjä lähestytään varsinkin syksyllä ennen joulusesonkia esitteillä, 

henkilökohtaisilla kontakteilla sekä julkisuuden kautta vetoamisella. Sosterin sosiaaliohjaajan 

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 jäsenmaksutuloilla. 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. 

 

HaTTu ry hallitus 21.4. 2020 

 

 


