
 

 

Savonlinnan HaTTu ry 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2021 

Yleistä 

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

virallisuudesta 6.8. 2018. 

Lahjoituksia on kerätty rahankeräysluvalla, jonka Poliisihallinto myönsi 12.2.2021. Luvan numero 

RA/2021/155. 

Savonlinnan HaTTu ry on hyväntekeväisyysjärjestö, joka keskittyy tukemaan taloudellisesti ja 

toiminnallisesti vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastustoimintaa sekä kannustaa lapsia 

ja nuoria harrastustoiminnan pariin. 

20.5. 2019 alkanut HaTTunarikkatoiminta on jatkunut lokakuun 2021 loppuun. 

Hallinto 

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Tommi Tuunainen, varapuheenjohtajana Jari 

Naukkarinen ja sihteerinä Jukka Nokelainen sekä jäsenenä Hannu Härkönen. 

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

joissa käsiteltiin 106 asiakohtaa sekä useita tilannepalavereja tapahtumiin liittyen. 

Vuosikokous järjestettiin 19.5. Toiminnan ideointipalaveri järjestettiin Vilpunrannassa 18.11. 2021. 

Palaveriin osallistui hallituksen lisäksi Mirja Turkka, Seppo Pennanen, Riitta Kärkkäinen ja Pasi 

Pekkonen. 

Toiminnanohjaajana toimi 1.11. – 31.12 2021 Mirja Turkka. 

Toiminnantarkastajana toimii Tiina Raninen. 

Taloudenhoitajana Savonlinnan seudun Kolomonen ry / Sirpa Kolistaja. 

Talous 

Yhdistyksen talous on koostunut lahjoitustilille kertyvistä tuloista, joita kertomusvuoden aikana 

kertyi 35692,48 €. Tilinpäätös 2021 on ylijäämäinen 1394,59€. Harrasteavustuksia myönnettiin  

28598 €. 

Savonlinnan kaupungin myöntämä koroton 6000 €:n hankelaina maksettiin takaisin. 

 

 

Jäsenet ja kummit 

Yhdistyksessä on kertomusvuonna ollut kuusitoista (16) henkilöjäsentä, neljä (4) yhteisöjäsentä. ja 

yksi (1) yritysjäsen. 

Savonlinnan HaTTu ry:n kummeina ovat olleet: 



Tuukka Rask, Timo Rautiainen, Jorma Silvasti, Kaisa Makkonen, Kari Hietalahti, Juha Taskinen, 

Noora Kosonen, Alisa Pöllänen, Olli "Opa" Rissanen, Eetu Pennanen ja Ville Vilen. 

 

 

 

Tiedotus 

Yhdistys on tiedottanut toiminnastaan kotisivujen ja sosiaalisessa mediassa facebook -sivuston 

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

liittyen lahjoituksiin. 

Yhdistyksestä julkaistiin sosiaaliseen mediaan infovideo. Videon toteutti Timo Tahvanainen 

Kolomosen työntekijänä. 

 Lisäksi on lähetetty sähköpostitse täsmätiedotteita kohderyhmille. 

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

 

Avustusten hakeminen 

Avustusta yhdistykseltä on voinut hakea jatkuvalla haulla kotisivujen hakemuskaavakkeella sekä 

sosiaalityöntekijöiltä saaduilla paperisilla hakemuskaavakkeilla. 

Vuonna 2021 avustusta haki 214 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 192:lle lapselle ja nuorelle yhteensä 28598 €.  

 

   Harrastevälinevarasto 

Harrastevälinevaraston kehittämiseen saatiin alkuvuonna Erkki Poikosen säätiön avustus 4000 €. 

Harrastevälinevarastoon on saatu hyvin tavaraa vuoden aikana. Kaksi varastoa ovat tupaten täynnä 

koodattuja harrastevälineitä. Harrastevälineet ovat maksuttomia. 

Harrastevälinevaraston palveluja käytetään entistä enemmän. Haennassa on isompaa varastoa 

välineille.  

 

Tapahtumat ja muut 

Yhdistys tuotti Hannu ”Hanski” Härkösen tornin veljesten seikkailuista 2008-2021 koostuvista 

pilapiirroksista Pullopostia-kirjan, jota painettiin 1000 kappaletta. Kirjan myyntihinta oli 23 €. 

Kirjan tuottamiseen myytiin 3800 €:lla tuki-ilmoituksia yrityksille. Kirjaa myytiin Prismassa, 

Riihisaaren museokaupassa, Taito-shopissa, torilla, Kolomosessa ja Kristillisellä opistolla sekä 

yhdistyksen oman kotisivun kautta kertomusvuonna 343 kappaletta. 

Koronavuosi sävytti edelleen yhdistyksen omien tapahtumien järjestämistä.  

Eri tahot ovat lahjoittaneet tuotot tapahtumistaan yhdistykselle. 

 

HaTTunarikka  

31.10. 2021 päättyneellä hankekaudella. Hankkeessa asiakkaita 150, joka ylitti asetetun tavoitteen 

reilusti. Yhteistyötahoja yhteensä 117. 

Moni vanha asiakas on halunnut jatkaa hankkeen palvelujen parissa. 



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

kaverukset, vertaisparit/ryhmät). Koen, että palvelut tukevat asiakkaiden osallisuutta, 

kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä lieventävät yksinäisyyttä. Asiakkaita on ohjattu myös muiden 

Asukasloikan hankkeiden palveluihin. Osa asiakkaista tarvitsee pitempiaikaista, tukevampaa 

ohjausta ja tukea. Lisäksi asiakkaita on ohjattu yhteistyöverkoston palvelujen piiriin.  

Lisäksi uudelle hankekaudelle tavoitteeksi laitettu harrastusvälinevaraston kokoaminen on aloitettu. 

Harrastusvälinevarastoon on työllistetty yhteistyössä Typ:n kanssa kuntoutumisperiaatteella 

kuntouttavalla työtoiminnalla yksi henkilö. Yhteistyössä hankkeen taustayhdistyksen kanssa on 

mietinnässä sopiva alusta/viestintäväylä käytettyjen harrastusvälineiden eteenpäin 

markkinoimiseksi vähävaraisille savonlinnalaisille perheille. 

Markkinointia on tehty esitteellä, roll uppilla, lehtijutuilla, somessa, kasvotusten, etäyhteydellä. 

Tieto hankkeesta leviää asiakkaiden ja yhteistyötahojen kautta luontevasti. 

Hanke on mukana erilaisissa työryhmissä mm. Neppari, Hyvinvoinnin Yhteistyöryhmä, 

Kaupunkistrategian asiantuntijaryhmä/osallisuus osio, Sosterin sote-hankkeisiin liittyvä 

yhdistysverkoston kehittämisryhmä, Hankepooli, isompien tapahtumien suunnittelutyöryhmät. 

Lisäksi hanke on osallistunut etäyhteydellä mm.  Sokran hankekahviloihin sekä maakunta- ja kake–

toimijoiden etätapaamisiin/webinaareihin. Infoja, tapahtumia, webinaareja, etäkokoontumisia on 

kertynyt yhteensä 104 kpl.  

Asiakkailta on kerätty avointa palautetta osallisuuden merkityksestä. Lisäksi asiakkailta on saatu 

koskettavia elämäntarinoita, liittyen osallisuuteen sekä uusia tarinoita on valmistumassa asiakkaiden 

voimavarojen mukaan. Toiveena olisi saada palautetta myös taiteen ja luovien tuotosten 

välityksellä. Saadut palautteet ja tarinat vahvistavat tehdyn työn merkitystä sekä nostavat esille 

asiakkaiden elämän realiteetteja ja tarpeita. Asiakaskunnan ääntä sekä työn laadullista merkitystä on 

tuotu julki mm. blogikirjoituksilla, webinaareissa sekä videon/animaation keinoin. 

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. 

Koronavuosi näkyi Savonlinnan HaTTu ry:n toiminnassa. Omia tapahtumia jouduttiin perumaan, 

avustushakemusten määrä kasvoi. 

HaTTunarikka toi toimintaan lisää syvyyttä ja vaikuttavuutta. 

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