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Savonlinnan HaTTu ry on hy-
väntekeväisyysjärjestö, joka on 
perustettu 28.6. 2018.

Poliisihallinto on myöntä-
nyt yhdistykselle 12.2. 2021 
toistaiseksi voimassa olevan ra-
hankeräysluvan RA/2021/155, 
aiemman määräaikaisen luvan 
sijaan.

Savonlinnan HaTTu ry kes-
kittyy tukemaan taloudellisesti 
ja toiminnallisesti vähävaraisten 
savonlinnalaisten perheiden las-
ten ja nuorten harrastetoimintaa 
sekä kannustaa heitä harrastei-
den piiriin.

Yhdistyksen toiminnan 
mottona on: ”Säännöllinen 
harrastetoiminta on parasta 
ennaltaehkäisevää nuorisotoi-
mintaa”.

Harrasteavustus suunna-
taan 6-17-vuotiaille savonlin-
nalaisille lapsille ja nuorille, 

joiden on vaikeaa aloittaa tai 
jatkaa harrastusta perheen 
tiukan talouden vuoksi.

Taloudellista tukea voidaan 
myöntää lukukausi-, tunti- ja 
kausimaksuihin. 

Vuonna 2022 maksimituki 
on 225 € / henkilö/vuosi.

Tukea myönnetään yhteen 
harrastukseen, jotta mahdolli-
simman moni pääsee osalliseksi 
avustuksesta.

Tuki harrastustoimintaan 
on yksilötukea. Yksittäiselle 
hakijalle myönnetty avustus 
maksetaan rekisteröityneelle 
organisaatiolle, jossa lapsi tai 
nuori harrastaa säännöllisesti 
kausimaksua vastaan ja avustuk-
sen suuruus voi olla korkeintaan 
kausimaksun suuruinen.

Hakijan tulee täyttää seuraa-
vat kriteerit:

– Kotikunta Savonlinna

– Voimassa oleva tai alka-
massa oleva harraste harrastus-
toiminnan palveluja tuottavassa 
organisaatiossa.

Avustushakemusten käsittely 
pääsääntöisesti kolme kertaa 
vuodessa, tammi-, huhti- ja 
elokuussa.

Avustushakemukset 
käsitellään luottamuksellisesti 
salassapitovelvollisuuksia 
noudattaen avustustyöryhmässä, 
jossa korostuu sosiaalityön 
ammattiosaaminen.

Tiedot päätöksistä lähe-
tetään heti käsittelyn jälkeen 
hakijoille sekä myönteisissä 
tapauksissa hakijan harrasteta-
holle, joka laskuttaa HaTTua 
tehdyn päätöksen mukaisesti.

Savonlinnan HaTTu ry 
vastaa kaikesta toiminnasta, 
joka liittyy hyväntekeväisyyteen 
yhdistyksen nimen alla.

Yli 100 000€ vähävaraisten lasten  
ja nuorten harrastustoimintaan

Savonlinnan HaTTu ry 
– toimintaperiaate

SAVONLINNAN HATTU RY 
perustettiin noin neljä vuotta 
sitten tukemaan savonlinnalais-
ten vaikeassa taloudellisessa 
tilanteessa olevien 6-17-vuoti-
aiden lasten ja nuorten harras-
tustoimintaa. Nyt toiminta on 
saavuttanut merkittävän etapin, 
kun yhdistyksen toiminnan 
kautta on jaettu yli 100 000€ 
yksityisten ihmisten, yritysten 
ja yhteisöjen lahjoittamaa sekä 
omien tapahtumien kautta ke-
rättyä rahaa. Oikeastaan rahaa 
ei ole annettu yhtään, vaan on 
myönnetty 590 laskutusoikeutta 
harrastustoiminnan järjestäjille 
yli sadantuhannen euron arvosta 

”Ohjattu, säännöllinen 
harrastustoiminta on parasta 

nuorisotyötä ja tehokkainta 
syrjäytymisen ehkäisyä” – on 
ollut kantava mottomme alusta 
alkaen. Harrastuksissa yhdisty-
vät kaverisuhteiden vaaliminen, 
itsensä kehittäminen, lasten 
ja nuorten unelmat, omien 
vahvuuksien löytäminen, vuo-
rovaikutus aikuisen kanssa sekä 
lapsen ja nuoren valinta käyttää 
vapaa-aikaansa mahdollisimman 
mielekkäästi. 

Tässä liitteessä katsotaan saa-
vutettua merkkipaalua monelta 
kannalta. Ensinnäkin keskiössä 
on lapsi tai nuori, joka pystyy 
harrastamaan taloudellisista haas-
teista huolimatta sitä, mikä tuo 
hänelle tärkeää sisältöä elämään. 
Toiseksi tärkeimpänä hyötyjänä 

on perhe, joka vaikeuksista 
huolimatta haluaa tietenkin 
lapselleen hyvää ja näkee ohjatun 
harrastustoiminnan hyödyt lap-
sen kehittymiselle ja esimerkiksi 
hänen sosiaalisille suhteilleen. 
Tärkeitä hyötyjiä HaTTu ry:n 
tuesta ovat tietenkin harrastus-
toiminnan järjestäjät, joita ei ole 
valikoitu genren tai lajin mukaan. 
Mielestämme harrastustoiminta 
on yhtä tärkeää niin taiteen, 
urheilun kuin muunkin itsensä 
kehittämisen saralla – kunhan se 
on lapselle itselleen mieleistä. Ra-
halla on siis tavallaan tuettu myös 
paikallisten harrastustoiminnan 
järjestäjien työtä yli sadallatuhan-
nella eurolla. Yksi näkökulma on 
yhteiskunnan saama hyöty siitä, 

että lapsi tai nuori ei jää perheen 
taloudellisten vaikeuksien vuoksi 
ulkopuolelle siitä mitä muut 
tekevät. Onko yhteiskunta sääs-
tänyt tämän toiminnan kautta 
satatuhatta euroa, vai enemmän? 
Tärkeää on myös ihmisten 
auttamishalun kanavointi kunkin 
tärkeiksi kokemiin kohteisiin. 
Useat yksityisen ihmiset, yrityk-
set, yhteisöt ja järjestöt haluavat 
antaa tukensa nimenomaan 
lapsille ja nuorille ja nimenomaan 
paikallisesti.

Savonlinnan HaTTu ry jakaa 
rahankeräyslupansa mukaisesti 
kaiken sille lahjoitetun suoraan 
harrastustoimintaan, vapaaehtois-
toiminnan vuoksi hallinnon kuluja 
ei tule muusta kuin pankkitilin ja 

rahankeräysluvan kuluista, mitkä 
ovat lakisääteisiä.  Vaikka pankki 
vastaavasti lahjoittaisi saman 
summan, emme silti voi tilinhoi-
tomaksujen vuoksi päästä tuen ja 
lahjoitusten suhteessa ihan täyteen 
sataan prosenttiin, mutta käytän-
nössä lähemmäksi ei voi päästä.

Avustustoiminnan rinnalla 
ylläpidämme harrasteväli-
nevarastoa, jonne voi antaa 
ylimääräisiä kunnossa olevia 
varusteita jaettavaksi ilmaiseksi 
niitä tarvitseville. Tällöin 
lapsi tai nuori voi osallistua 
vaikkapa pihapelitoimintaan 
tai höntsäilyyn kavereiden 
kanssa, vaikkei perheellä rahat 
vaikkapa luistimiin riittäisikään. 
Urheiluvarusteiden lisäksi myös 

soittimille, polkupyörille ja 
vaikka mille harrastusvälineille 
on kysyntää! Katselepa siis varas-
toasi sillä silmällä ja ota yhteyttä 
harrastevälinevarastoon.

Tässä yhteydessä haluamme 
kiittää lämpimästi kaikkia 
toimintaamme tukeneita, siihen 
osallistuneita sekä lahjoittajia 
ja myös tämän liitteen ilmoit-
tajia! Lue liite tarkkaan ja tule 
mukaan toimintaan vaikkapa 
kuukausilahjoittajana, vapaaeh-
toistyöntekijänä tai jäsenenä.

Savonlinnan HaTTu ry:n halli-
tuksen puolesta

Tommi Tuunainen 
puheenjohtaja

’ 

 

 

 

PALVELA PAIKALLINEN 

MYÖS KÄYTETTYJÄ SOITTIMIA  JA LAITTEITA 

VERKKOKAUPPA: SOITINKULMA.COM 

Avoinna ma-pe 10-17 la 9-13 Kirkkokatu 7 Savonlinna  p.015-515670 

UKULELET ALK. 35€ 

HaTTu ry:n hallitusta yhteiskuvassa. Vasemmalta Hannu Härkönen, Janne Sairanen, 
järjestötyöntekijä Johanna Luukkonen, puheenjohtaja Tommi Tuunainen, Elsa Gustavsson ja 
sihteeri Jukka Nokelainen. Kuvasta puuttuvat varapuheenjohtaja Jari Naukkarinen ja hallituksen 
jäsen Mirja Turkka.
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HATTU RY:N TOIMINTOIHIN 

KUULUU harrastevälinevarasto, 
josta vähävaraisten perheiden 
lasten ja nuorten on mahdolli-
suus saada käyttöönsä erilaisia 
välineitä harrastamiseen. Varasto 
sijaitsee Kastellin parkkihallissa.  
Tavarat varastolla on pääosin 
käytettyä tavaraa, jotka on tullut 
HaTTu ry:lle lahjoituksina. 
Varastolle voi tehdä lahjoituksia, 
jos kaapeista löytyy välineitä 
harrastamiseen, joille ei enää 
ole käyttöä. Harrastevälineistä 
voi rohkeasti olla yhteydessä 
HaTTuun, jos varastolta ei löydy 
sopivaa välinettä, pyrimme aina 
etsimään tarvittavan tavaran 
esimerkiksi sosiaalisen median 
kautta. Toiveena on, että käy-
tetty tavara palautuisi meille sen 
jäätyä pieneksi, näin pystymme 
auttamaan mahdollisimman mo-
nia vähävaraisia perheitä.

Kuluneen kesän aikana on 
moni perhe saanut varastolta 

välineitä kesän touhuihin. 
Olemme saaneet lahjoitettua 
lapsille muun muassa pihapelejä, 
uimarannalle välineitä ja rulla-
luistimia. Kesän hankinnoista 
lapsiperheissä eniten rahaa vievä 
väline on usein polkupyörä. Pyö-
rien hinnat käytettynäkin ovat 
sitä luokkaa, että monissa per-
heissä sen ostamiseen ei ole va-
raa. Tässäkin asiassa haluamme 
auttaa perheitä, varastolla ei 
polkupyöriä suuria määriä ole, 
mutta sopivan kokoisen puut-
tuessa pyrimme sen löytämään 
muuta kautta. Syksy lähestyy ja 
polkupyöräkausi alkaa olemaan 
lopuillaan, ylimääräiseksi jääviä 
pyöriä otamme mielellämme 
vastaan varastolle odottamaan 
ensi kesää. 

Talven tullessa lapsiperheissä 
ollaan taas uusien hankintojen 
edessä, kun hiihto- ja luistelu-
kausi käynnistyy. Varsinkin jos 
perheessä on useampi lapsi, voi 

välineisiin mennä niin suuret 
summat rahaa, ettei kaikki per-
heet pysty hankintoja tekemään. 
Kouluissa on rajallinen määrä 
suksia ja luistimia lainattavaksi, 
mutta lapsi voi tuntea häpeää, 
kun ei ole omia välineitä ja 
koulun välineillä ei vapaa-ajalla 
pääse harrastamaan. Harraste-
välinevarastolta lahjoitamme 
suksia ja luistimia vähävaraisten 
perheiden lapsille ja nuorille, 
jotta kaikilla olisi tasavertainen 
mahdollisuus päästä nauttimaan 
talvisista liikuntalajeista.

Lahjoituksia tekemällä voit 
olla mukana huolehtimassa, 
että jokainen lapsi ja nuori saa 
yhdenvertaisen mahdollisuuden 
harrastamiseen ja liikkumiseen.

Suuret kiitokset kaikille har-
rastevälinevarastolle lahjoituksia 
tehneille tahoille. 

Harrastevälineisiin liittyen 
voi olla yhteydessä: Johanna 
Luukkonen, 044 7431905

Harrasteväline-
varasto

Uskalla yrittää
uutta!

Oletko kiinnostunut
yrityksen perustamisesta tai

ostamaan valmiin
liiketoiminnan?

Meiltä Uusyrityskeskukselta
saat maksutonta

yritysneuvontaa sekä vinkkejä
yritysostoon.

Katja Remes
Yritysvalmentaja
puh. 044 417 4960

katja.remes@savonlinna.fi

Pekka Turunen
Yritysvalmentaja
puh. 041 311 7309

pekka.turunen@savonlinna.fi

isuyk.fi
uusyrityskeskus@savonlinna.fi

Ota meihin
yhteyttä!

Turvaamassa
toimivaa tulevaisuutta

www.norelco.fi

Harrastevälinevarastosta vastaava 
järjestötyöntekjä Johanna Luukkonen 
järjestelee varastoa kuntoon.
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”KAHDEN KOULUIKÄISEN 
lapsen yhdenvanhemman arkea 
elävänä, talouden kanssa tasapai-
noilu on osa jokapäiväistä elä-
mää. Vastuullisena äitinä haluan 
luoda lapsilleni mahdollisimman 
hyvän tulevaisuuden ja antaa 
heille tilaisuuksia kokeilla, tehdä 
ja toteuttaa omia ajatuksiaan. 

Kirpputoreilta löytöjä teh-
dessä säästää sievoisen summan, 
mutta toki uuttakin tarvitsee ja 
on myös kiva toisinaan hankkia. 
Lasteni harrastukset ovat sellai-
sessa vaiheessa, että he kumpikin 
etsivät sitä omalta tuntuvaa 
lajia/taiteen alaa. Harrastuksesta 
toiseen vaihtaminen tuo kuluja 

tullessaan ja toki harrastusväli-
neiden lisäksi lukukausimaksut 
on myös rahoitettava.

Onnekseni olen vakituisessa 
työssä, mutta teen osittaisen 
hoitovapaan mahdollistamana 
kuuden tunnin työpäiviä. Lasten 
kanssa vietetty aika on tärkeintä, 
mutta kuten sanonta menee 
”aika on rahaa” ja lyhyempi 
työaika merkitsee pienempää 
palkkaa. Hattu ry on ollut arvo-
kas apu tukemassa myös minun 
lasteni harrastustoimintaa.

Kynnys ensimmäisen 
hakemuksen lähettämiseen oli 
jonkinlainen, mutta uskaltau-
duin kuitenkin kokeilemaan. 

Pankkialasta muodostuu 
herkästi mielikuva korkeasta 
palkasta ja hyvistä ansiotuloista, 
mutta totuus on, että palkka on 
keskitasoa ja realiteetti on, että 
yhden vanhemman tulot ovat 
yhden vanhemman tulot. Näin 
ollen kannustan kaikkia vastaa-
vassa elämäntilanteessa olevia 
olemaan aktiivisia ja täyttämään 
hakemuksen. 

Upeaa kun meillä täällä 
Savonlinnassa on Hattu ry:n 
kaltainen toimija minkä avulla 
jokaisella lapsella on mahdolli-
suus harrastaa.”

Heidi Rabbett Kuvan ottanut @bisher_sawan

www.uittokalusto.fi

SAVONLINNA   ‡   Taitajantie 2   ‡   015 555 0402   ‡   shop@uittokalusto.fi

Onnea HaTTu ry!
Teette hienoa ja tärkeää työtä! Ilo olla mukana 
tukemassa vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten 
harrastetoimintaa!

Tehdään yhdessä hyvää!

tukee Etelä-Savon yhteisöjä.

SATU TYNKKYNEN on Savon-
linnassa asuva viiden lapsen äi-
ti, joka on Hattu ry:n asiakas. 
Perheessä on 11-vuotias Manu 
poika, joka on harrastanut 
jääkiekkoa neljä vuotta. Satu 
on nyt hoitovapaalla ja pa-
laamassa takaisin työelämään 

lokakuussa. ”Vaikka palkkatöi-
hin palaankin, on viiden lapsen 
harrastusvälineiden ja Manun 
harrastuksen maksaminen 
haasteellista ilman Hattu ry:n 
ja läheisten tukea” Satu toteaa.

Satu kokee avustuksen 
hakemisen harrastukseen 

helpoksi, sähköpostiin tuleva 
muistutus haku ajasta on 
helpottanut kiireisen äidin 
elämää. Satu ei koe, että avus-
tuksen hakemista tarvitsisi 
millään lailla hävetä.

Satu on sitä mieltä, että 
harrastamisella on iso merkitys 

lapsen elämässä ja äitinä hän 
mielellään tekee uhrauksia, 
joita lapsen harrastus vaatii. 
Harrastukseen kuskaaminen 
on jo itsessään viiden lapsen 
äidille aikaa vievää, mutta 
Satu on ehdottomasti myös 
halunnut olla mukana jouk-

kuetalkoissa sekä muissa tapah-
tumissa. ”Harrastuksen tulee 
olla lapselle itselleen mieleistä 
ja kavereitten kanssa oleminen 
on tärkeää,” Satu sanoo. 

Satu kokee, että Hattu 
ry:lle on ehdottomasti tarvetta 
ja kannustaa myös sukulaisiaan 

ja tuttaviaan tukemaan järjes-
töä. ”Vähävaraisten perheiden 
lapsilla on myös oikeus harras-
tamiseen,” Satu toteaa.

”Jos lottovoitto joskus osuu 
kohdalle, on Hattu ry ehdot-
tomasti järjestö, jolle tekisin 
lahjoituksen”

Jokaisella on oikeus harrastamiseen



24.8.2022 HaTTu ry – Tehdään yhdessä hyvää

Krista on 11-vuotias tyttö, joka 
on harrastanut ratsastusta Vuo-
himäen tallilla 2 vuotta. Innos-
tus hevosiin ja ratsastukseen on 
saanut alkunsa kaverilta, jolla 
on hevosia. Krista käy ratsastus-
tunneilla kerran viikossa ja hep-
pajutut ovat elämässä suuresti 
mukana muutenkin. Youtubesta 
on mukavaa katsella videoita rat-
sastuksesta ja hevosten hoidosta. 
Keppihevosiakin on tytölle 
kerääntynyt 9 kappaletta, joiden 
kanssa hän tykkää hyppiä esteitä. 
Uuden keppihevosen saami-
nen on Kristasta aina erityisen 
mukavaa, koska sille uuden 
nimen keksiminen on hauskaa, 
kokoelmasta löytyy jo esim. 

Taadu, Sindi ja Salama. Krista 
kertoo, että hevosissa parasta on 
niiden ihana tuoksu ja se miltä 
niiden rapsuttelu tuntuu. Eläi-
met ja niiden kanssa oleminen 
on Kristalle rakkainta puuhaa, 
hevosten lisäksi Krista kertoo 
lempi eläimikseen lehmät, koirat 
ja liito-oravat.

KRISTA JA SUOSIKKI  

HEVONEN OTTO.

Krista muistelee ensimmäi-
siä käyntejä Vuohimäen tallilla 
ja kertoo, että aluksi rauhassa 
tutustuttiin hevosiin ja myö-
hemmin siiryttiin itse ratsas-
tukseen. Alkuun ison eläimen 

lähellä oleminen on ollut hie-
man jännittävää, mutta nyt kun 
taitoja ja kokemusta on kertynyt 
niin jännitys on hävinnyt. Jos 
ratsastuksesta on pidempi tauko, 
voi selkään meno alkuun taas 
jännittää, mutta tämäkin jän-
nitys häviää nopeasti, kun rat-
sastuksessa pääsee alkuun. Kris-
tan suosikki Vuohimäen tallilla 
on Otto, koska sillä on helppoa 
laukata eikä se rimpuile koskaan 
ja on tosi kiltti. Tallilla olemi-
sessa on kivaa myös se, että siellä 
tutustutaan uusiin ihmisiin ja 
saadaan kavereita. Taitoja ratsas-
tus tunneilla on kertynyt hur-
jasti. Krista osaa itse laittaa satu-
lan ja päitset, suitsissa on joskus 
vielä pyydettävä apua, jos hevo-
nen kovasti nostelee päätään. 
Kavioitten puhdistus on alkuun 
tuntunut vaikealta, mutta nyt 

tämäkin sujuu jo itsenäisesti. 
Krista on myös oppinut estei-
den hyppimistä ja kuinka hevo-
sen saa laukkaan. Laukkaaminen 
onkin Kristan mielestä ratsas-
tuksessa parasta ja mieluiten hän 
ratsastaa maastossa. Unelmana 
Kristalla on oppia esteratsas-
tusta lisää.

Kristalla on tukiperhe, jossa 
hän myös pääsee viettämään ai-
kaa hevosten ja muiden eläinten 
kanssa. Perheestä löytyy myös 
lehmiä, kissoja ja koira. Tuki-
perheessä Krista pääsee myös 
avustamaan iltanavetan töissä 
ja Krista kertookin, että se on 
ratsastuksen lisäksi parasta puu-
haa tukiperheessä. Iltanavetan 
töihin kuuluu puhdistustöitä, 
eläinten ruokkimista ja juoma-
vesien vaihto. Pieniä vasikoita 
ruokitaan maitopullolla ja se 

on Kristalle erityisen mieleistä 
puuhaa. Krista on myös pässyt 
tukiperheen kanssa käymään 
raveissa ja siellä käynti on ollut 
todella mielenkiintoista.

Eläimet ovat vieneet Kristan 
sydämen niin suuresti, että tytöllä 
on tulevaisuuden varalle suuret 
unelmat omasta maatilasta, jossa 
olisi hevosia, lehmiä ja possuja. 
Unelmien hevonen olisi vaalean-

ruskea suomenhevonen tamma, 
joka olisi luonteeltaan kiltti ja 
lempeä. Krista toivoo, että voisi 
harrastaa esteratsastusta oman 
hevosen kanssa.

Savonlinnan HaTTu ry on 
tukenut Kristan harrastusta. 
HaTTu ry kiittää Kristaa roh-
keudesta haastattelun antami-
seen ja toivoo että kaikki suuret 
unelmat toteutuvat.

Eläimet lähellä sydäntä

TYÖ- JA KAVERIPORUKOIDEN
RENTOUTTAVIIN ILLANVIETTOIHIN 
Vilpunrannan sauna,
palju ja savusauna.

Soita ja varaa 
0503367137
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SAVONLINNAN MUSIIKKI- JA 

TANSSIOPISTO tekee toimin-
ta-alueellaan merkityksellistä 
lapsi- ja nuorisotyötä tarjoten 
matalan kynnyksen harrastus-

mahdollisuuksia. Mielekkään ja 
kehittävän harrastustoiminnan 
tarjoaminen ehkäisee tehok-
kaasti ja kustannuksiltaan 
edullisesti lasten ja nuorten 
syrjäytymistä. 

Yhteistyössä HaTTu ry:n 
kanssa olemme olleet mukana 
tarjoamassa paikkakunnan hei-
kossa taloudellisessa tilanteessa 

olevien perheiden lapsille ja nuo-
rille mahdollisuuksia osallistua 
musiikin ja tanssin opetukseen. 

Savonlinnan musiikki- ja 
tanssiopisto kiittää HaTTu 
ry:tä sen tekemästä arvokkaasta 
työstä sekä hyvästä yhteistyöstä. 
Toivomme, että Hattu ry:n 
toiminnalle löytyy jatkossakin 
tukea ja tukijoita.

”OLEMME SEURANA ILOISIA, 
että tällainen mahdollisuus on 
olemassa ja moni lapsi pääsee 
harrastamaan perheen tulota-

sosta riippumatta. Toinen on 
päässyt harrastamaan mielekästä 
lajia tai toinen toteuttamaan 
kilpaurheilijan uraa HaTTu ry:n 
avulla. Harrastaminen on elä-
mässä tärkeää ja merkityksellistä, 
on todella hienoa, että sitä tue-
taan ja mahdollistetaan monille, 
jotka voisivat muutoin jäädä 
ulkopuolelle”.

 
Ida Vänttinen   
Savonlinnan voimistelu  
ja liikunta

JUNIORI-STPS HALUAA 

TARJOTA mahdollisuuden 
jalkapallon harrastamiseen mah-
dollisimman suurelle määrälle 
Savonlinnan alueen lapsia ja 
nuoria alle kouluikäisistä alkaen. 
Harrastamisen kustannuksia on 
mietitty seurassa paljon, etenkin 

viime vuosina, kun korona on 
rajoittanut seurojen toimintaa 
sekä toisaalta myös lisännyt per-
heiden taloudellisia haasteita. 

Harrastuksissa maksetaan 
yleensä aina olosuhteista. Niin 
myös Savonlinnassa. Pari vuotta 
sitten Tanhuvaaraan valmistu-
nut jalkapallohalli mahdollistaa 
nyt lajinomaisen harjoittelun 
Savonlinnan seudulla ympäri-
vuotisesti, mutta toi toki lisäkus-
tannuksia myös seuralle. 

Hattu ry on ollut tukemassa 
Juniori-STPS:n pelaajia heti 
perustamisestaan lähtien. Seuran 
kannalta tukijärjestelmä on toi-
minut hienosti. Hattu ry:n tuki 

on seuralle vaivaton ja tuki on 
pystytty kohdistamaan helposti 
tuen saajalle. Hattu ry:n tarjoama 
tuki pelaajalle on ikäluokasta 
riippuen kattanut merkittävän 
osan harrastuskustannuksista, ja 
mahdollistanut perheille harras-
tuksen jatkumisen.

OLEMME TYYTYVÄISIÄ että 
on olemassa HaTTu ry:n kal-
taisia organisaatioita. Seurana 
olemme linjanneet, että varuste-, 
jäsen- tai harrastemaksut eivät 
saa olla este yhdenkään lapsen 
tai nuoren harrastamiselle. 
HaTTu ry tukee meitä avustus-

toiminnallaan tämän ajatuksen 
toteuttamisessa hienosti. Kaikil-
la pitäisi olla yhtenäinen oikeus 
harrastaa! 

Jaakko Hakulinen
Savonlinnan Ajo, 
 junioripäällikkö

MUSIIKIN HYÖDYT HYVIN-

VOINNILLE ovat moninaiset. 
Laulaminen ja soittaminen tut-
kitusti alentaa stressiä, parantaa 
muistia, edistää kognitiivisia 
toimintoja ja lisää dopamiinin ja 
oksitosiinin eli ”onnellisuushor-
monien” eritystä. Linnalassa voit 
harrastaa kannustavien opettajien 
johdolla laulamista eri tyylilajeis-
sa tai pianon, kitaran, ukulelen, 
sähköbasson, viulun, huilun, hai-
tarin ja rumpujen soittoa. Omaa 

soitinta ei ole pakko heti hankkia, 
sillä meiltä saa vuokrattua edul-
lisesti lainasoittimen. Lisäksi 
meillä toimii erilaisia kuoro- ja 
lauluryhmiä kuten esimerkiksi 
nuorisokuoro Linnanneidot 
ja poikakuoro Juventus sekä 
poplauluryhmä Poppis! 

Heidi Laasanen

LINNALAN KUVATAIDEKOULU 

on taiteen perusopetusta antava 

oppilaitos, jossa voi opiskella 
tavoitteellisesti tarpeellisia tai-
teen ja/tai käsityön perustaitoja 
esimerkiksi jatko-opintoja ajatel-
len. Useimmat opiskelijat suun-
taavat kuvataidekoulusta taide-
lukioon, sisustussuunnitteluun, 
arkkitehtiopintoihin, käsityön 
opettajiksi, Aalto-yliopistoon... 
Mutta mikä eteen, kun Kuvatai-
dekoulun opetus on maksullista? 
Savonlinnassa on mahdollista 
hakea Hattu ry:ltä apua myös 
kuvataidekouluopintoihin. Siis-
tiä ettei harrastamisen tarvitse 
kaatua lukukausimaksuun! 

Pauliina Härkönen

romuosma.fi
Teräsveijarit Oy. Ahertajan�e 29, Savonlinna

Tilauspuhelin: 050 505 1221

Savonlinnan suurin rautakauppa

MUUTA
ROMUT RAHAKSI

Yritysten ja yksityisten
metallien keruu,

rakenteiden ja koneiden
purku, leikkaus, pilkkominen

sekä romun poiskuljetus

KIERRÄTÄ-
SE KANNATTAA!

Tee rautainen noutosopimus

H
Y
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VÄ
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HATTU RY on toimintavustuk-
sellaan mahdollistanut monelle 
tärkeää hyvinvointitekijää; he-
vosharrastamista ja eläintoimin-
taa Farm Luonnoksella. 

Lämmin kiitos yhteistyöstä 
HaTTu Ry !

Terveisin Maria Emäntä 
Kuvassa oppilas maastoret-

kellä Myy ponin kanssa.



24.8.2022 HaTTu ry – Tehdään yhdessä hyvää

Parasta suomalaiselle
maataloudelle

Savonlinnan Maatalouskauppa Oy
Savonlinna Pajatie 28 • Puh. 015 555 0131
lantmannenagro.fi/savonlinna

SAVONLINNAN ISÄNNÖINTI-

KESKUS OY: Olemme tukeneet 
Hattu ry:n toimintaa koko 
yhdistyksen toiminta-ajan vuo-
desta 2018 lähtien.

 Meille tärkeitä asioita ovat 
paikallisuus, lapset ja nuoret, sekä 

monipuolinen harrastaminen. Sen 
takia meidän ei ole tarvinnut enää 
vuosittain miettiä, mihin hankkee-
seen haluamme lähteä mukaan.

 Lasten ja nuorten aloittaessa 
elämäänsä on tärkeää, että he saa-
vat liikkua, kokeilla, harrastaa, pe-

lata, leikkiä, olla yhdessä, onnistua 
ja epäonnistua.  On hienoa, että 
Savonlinnassa on löydetty tapa, 
jolla voi aidosti auttaa ja luoda 
edellytyksiä jopa läpi elämän 
kestävälle harrastukselle.

BLC TELECOMIN JA BLC 

TURVAN Savonlinnan yksikön 
perinteenä on ollut jo usean 
vuoden ajan tehdä joulun 
aikaan lahjoitus hyvänteke-
väisyysjärjestö Savonlinnan 
HaTTu ry:lle. HaTTu ry on 
valikoitunut meidän lahjoi-
tuskohteeksemme, sillä arvos-
tamme yhdistyksen tekemää 
hienoa työtä savonlinnalaisten 
vähävaraisten perheiden lasten 

ja nuorten harrastustoiminnan 
tukemisessa.

HaTTu ry on meille 
luonteva kanava avustaa savon-
linnalaisia lapsia ja nuoria, sillä 
paikallisena toimijana meille 
on tärkeää tukea paikallisia 
sekä arjessa että juhlassa. Me 
haluamme olla mukana mah-
dollistamassa lasten ja nuorten 
harrastustoimintaa ja näin lisätä 
tasa-arvoa perheiden välillä.

Savonlinnalaisen BLC-kon-
sernin juuret ulottuvat yli 
130 vuoden päähän Saimaan 
rannoille. Nykyisin toimin-
tamme kattaa koko tuhansien 
järvien maan. BLC Telecom 
tarjoaa tietotekniikkaratkaisuja 
ja nopeita laajakaistapalveluita 
Itä-Suomen alueella. BLC 
Turva tarjoaa turva-, lukitus-, 
automaatio- ja audiotekniikan 
ratkaisuja 19 paikkakunnalla.

OSUUSKAUPPA SUUR-SA-

VON vastuullinen toiminta on 
pieniä ja suuria tekoja, jotka 
tuottavat hyötyä koko ympäröi-
välle yhteisölle. Osuuskauppa 
Suur-Savo on monella eri tavalla 
mukana edistämässä Etelä-Savon 
hyvinvointia ja tukee eri muo-
doissa toimialueen kulttuuria ja 
urheilua, yhdistys- sekä seuratoi-
mintaa. Kannustajat-ohjelman 

kautta osuuskauppa tukee Ete-
lä-Savon alueen lasten ja nuorten 
liikunta- ja harrastustoimintaa 
40 000 eurolla vuodessa. Lisäksi 
osuuskauppa on ollut hyvänte-
keväisyysjärjestö Savonlinnan 
HaTTu ry:n kautta tukemassa 
vähävaraisten perheiden lasten ja 
nuorten harrastustoimintaa. 

Osuuskauppa Suur-Savon 
panostus lasten ja nuorten 

hyvinvointiin on samalla satsaus 
tulevaisuuteen. Kun lapsilla 
on mahdollisuus harrastaa, 
vältetään sillä syrjäytymistä, 
annetaan mahdollisuus itsensä 
kehittämiseen ja lisätään hyvää 
oloa. Osuuskauppa haluaa olla 
sydämellä mukana mahdollista-
massa kaikille lapsille ja nuorille 
osallistumisen harrastustoimin-
taan.

PAIKALLINEN OSUUSPANKKI 

MONEN YHDISTYKSEN  

TUKENA. OP Suur-Savo 
on maakunnallisesti merkittävä, 
vakavaraisuudeltaan ja tulok-
seltaan vahva pankki. Osuustoi-
minnallisena yrityksenä pankilla 
on liiketoiminnan lisäksi yhtei-
söllinen rooli: pankki kantaa 
vastuuta omalta osaltaan niin 
omistaja-asiakkaista kuin laajem-

min paikallisyhteisöistä. Tämä 
näkyy mm. osallistumisessa 
paikallisyhteisöjen tukemiseen.

OP Suur-Savon viestintä-
päällikkö Tarja Wasenius kertoo, 
että: ”Pankissa koetaan 
mielekkäiksi ennen kaikkea 
lapsiin ja nuoriin sekä senio-
reihin liittyvät hankkeet. Ha-
luamme olla tiiviisti mukana 
maakunnan kehityksessä ja 

hyvinvoinnin lisäämisessä.” 
Wasenius selventää, että yh-
teiskuntavastuu näkyy pankin 
kaikessa toiminnassa, mm. 
yhteistyökumppanuutena eri 
yhdistysten ja seurojen kanssa. 
Alueemme seurat ja yhdistykset, 
kuten HaTTu ry tekevät todella 
tärkeää työtä – haluamme 
olla mukana tukemassa tätä 
toimintaa.”

LC SAVONLINNA/LINNATAR 

RY on perustettu 1995 ja on 
Itä-Suomen ensimmäinen Lions 
naisklubi. LC Savonlinna/
Linnatar ry:n toiminta on ak-
tiivista Savonlinnan alueella. 
Osallistumme vuosittain myös 
valtakunnallisiin ja kansain-
välisiin avustushankkeisiin. 
Palvelutyömme on konkreettista 
hyväntekeväisyys- ja avustustyö-
tä, teemme lahjoituksia ja jaam-
me stipendejä. Toimimme "Me 

palvelemme" -hengessä lasten 
ja nuorten, vanhusten ja vähä-
osaisten auttamiseksi monin eri 
tavoin. 

Olemme toteuttaneet erilai-
sia varainkeruu- ja hyväntekeväi-
syystapahtumia, joiden tuotosta 
osa on lahjoitettu HaTTu ry:lle 
edelleen jaettavaksi lasten ja 
nuorten harrastustoiminnan 
tukemiseen. Muita avustuskoh-
teita vuoden 2022 aikana ovat 
olleet mm Sosterin Lastenkoti 

Kuutti ja Iltakoti ry:n ylläpitämä 
Laaksokoti. Olemme tehneet 
myös raha- ja tavaralahjoituksen 
ukrainalaisille pakolaisille.

Lisätietoa klubistamme 
löytyy netistä: Lions Club 
Savonlinna/Linnatar - Lions 
e-Clubhouse

klubin presidentti  
Riitta Sipinen  
ja rahastonhoitaja  
Tiina Raninen

LÄHITAPIOLA SAVO-KARJA-

LALTA 10 000 EUROA HATTU 

RY:LLE  LähiTapiola Savo-Kar-
jala lahjoitti syksyllä 2021 
HaTTu ry:lle 10 000 euroa. 
Yhtiö tekee vuosittain lukuisia 
lahjoituksia alueen kulttuurin, 
liikunnan sekä yhdistys- ja seu-
ratoiminnan tukemiseksi. Lah-
joitusten tärkeintä kohderyhmää 

ovat harrastavat lapset ja nuoret. 
HaTTu ry:n kautta tehty lahjoi-
tus on merkityksellinen, sillä se 
ohjautuu juuri heille, jotka tukea 
tarvitsevat eniten eli vähävarai-
sille perheille.

LähiTapiola Savo-Karjalalle 
on tärkeää, että lahjoituksen 
saava kumppani jakaa samanlai-
set arvot.  Lahjoitusten avulla 

pyritään edistämään paikallisten 
hyvinvointia, terveyttä ja turval-
lisuutta.

 Yhtiö käsittelee tukihake-
muksia neljä kertaa vuodessa. 
Hakemuksen voi lähettää 
LähiTapiola Savo-Karjalan 
nettisivujen kautta. Vuosittain 
jaettava summa on kymmeniä 
tuhansia euroja.
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Petra 
Hämäläinen – 

Hyvän- 
tekeväisyyttä 

OLEN PETRA HÄMÄLÄINEN 
26-vuotias kasvatustieteiden 
kandidaatti ja Miss Suomi 2022 
finalisti Savonlinnasta. 

Miss Suomi kilpailun yhtey-
dessä kilpailijoita kannustetaan 
osallistumaan hyväntekeväisyy-
teen, joka on yksi arvioitava osa 
kilpailua. 

Hyväntekeväisyys nostaa 
esiin Miss Suomen nykyaikaista 
imagoa, joka pohjautuu koko-
naisvaltaisuuteen ja sisäiseen 
kauneuteen, pelkkien ulkoisten 
ominaisuuksien sijaan! 

Pystyn hyväntekeväisyyden 
kautta, kilpailun näkökulmasta 
osoittamaan konkreettisesti 
olevani aktiivinen tekijä ja 
näyttämään millaisia asioita ar-
vostan sekä nostaisin esiin Miss 
Suomena. Pystyn osoittamaan, 
että hallitsen kokonaisuuksia ja 
minulla on halua edistää asioita 
sekä toimin oikeasti hyvän eteen 
Miss Suomena, Miss Suomi 
organisaation arvojeni ja omien 
arvojeni kautta. 

Hyväntekeväisyys kohteek-
seni valitsin HaTTu:ry, koska 
halusin lähteä aidosti tekemään 
jotain hyvää lasten ja nuorten 
eteen! 

On mielestäni erittäin 
tärkeää lasten ja nuorten hyvin-

voinnin kannalta, että jokaiselta 
löytyisi edes yksi harrastus. 

Koen harrastukset tärkeiksi 
omien kokemusten ja monipuo-
lisen harrastustaustani vuoksi. 
Olen itse saanut onnekseni lap-
sena ja nuorena harrastaa paljon, 
joka oli minulle tuolloin todella 
tärkeää ja vaikutti positiivisella 
tavalla minuun. Mielestäni mo-
nipuolinen harrastustaustani ja 
harrastuksista saadut hienot opit 
näkyvät minussa tietyllä tapaa 
edelleen, vielä näin aikuisenakin. 

Olen esimerkiksi soittanut 
selloa ja harrastanut telinevoi-
mistelua sekä tanssia monipuo-
lisesti, mutta baletti painotuk-
sella. Minulla on ollut myös oma 
hevonen kotona, josta pidin 
erityisen hyvää huolta ja jonka 
kanssa touhusin päivittäin. 

Kasvatustieteellisen kou-
lutukseni ansiosta tiedän, että 
harrastukset edistävät fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista hyvin-
vointia sekä kehittävät erilaisia 
tärkeitä ja tarpeellisia taitoja, 
kuten oppimiskykyä, ryhmätyös-
kentelytaitoja, pitkäjänteisyyttä 
ja mm. vastuunkantokykyä. 

Harrastusten kautta tarjo-
taan lapsille ja nuorille myös 
hyvä mahdollisuus saada ystäviä 
sekä lisää turvallisia aikuisia 
ympärilleen. 

Hyväntekeväisyysprojektini 
tarkoituksena on kerätä varoja 
HaTTu ry:lle, jotta he voivat 
myöntää tukia taloudellisesti 
heikommassa asemassa olevien 
perheiden lasten ja nuorten 
harrastustoimintaa. Järjestän 
hyväntekeväisyysmuotinäy-
töksen lauantaina 12.11. klo 
19.00 Kulttuurikellarissa, jonka 
lipputulot menevät HaTTu 
ry:lle. Lisäksi tuon HaTTu 
ry:n toimintaa esiin sosiaalisen 
median kautta.

VUODETARJOUS
TEMPUR Flexible 
-parivuode 160x200 cm 
2195 € (2872 €).  
Tarjous voimassa 5.9. asti.

TEMPUR-tarjous Best in test

KONTIO.FI  |  #KONTIO

 NOUCON Oy

HIRSITALOT
HUVILAT
SAUNAT

PIHARAKENNUKSET

SOITA JA KYSY LISÄÄ!

WWW.LORTSYPOJAT.FI 
Puh. 015 510 111 / 0500 557 038 • leipomo@lortsypojat.fi 

Savonlinnan aidot LÖRTSYT
Petra Hämäläinen päällään 
Jukka Rintalan suunnittelema asu.


