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TOIMINNANJOHTAJAN JÄÄHYVÄISET 
 
Kirjoituspyyntö sai minut tunteikkaasti muistelemaan aikaa Verson toiminnanjohtajana. 
Päällimmäisenä on kiitollisuus kokemusrikkaista, työntäyteisistä vuosista Versossa. Olen voinut 
kehittää lähes neljäntoista vuotta yhdistyksen toimintaa, oppia kaiken aikaa uutta ja saanut 
tutustua upeisiin ihmisiin. Muistoista voisin kirjoittaa kirjan. Puolisoni Hannu on toiminut Verson 
hallituksessa ja vapaaehtoisena ja elämämme on ollut hyvin työpainotteista. Eläkkeelle siirtymistä 
lähdimme yhdessä pohtimaan keväällä ja päätös kypsyi syksyyn mennessä. Muutaman viimeisen 
kuukauden aikana olen siirtänyt asioita ja vastuuta itseltäni pois. Yhdistys voi hyvin ja talous on 
tasapainossa. Voin luottavaisin mielin jättää Verson osaavien ihmisten käsiin.  
 
Toivon, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ja Hyvinkään kaupungilla ymmärretään 
järjestöjen merkitys yksilöille sekä yhteiskunnalle. Järjestöjen toiminta-avustus tulee takaisin 
moninkertaisena. Hyvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattilalle haluan välittää lämpimät terveiset. 
Hän halusi ennen eläkkeelle siirtymistään turvata Verson ja muutaman muun yhdistyksen 
toiminnan. Valtuustoryhmät kannattivat asiaa yksimielisesti ja avustus saatiin vuosille 2021–
2022. Sydämellinen kiitos! 
 

ILOA JA HAIKEUTTA 
Tunnen uudesta elämänvaiheesta samanaikaisesti iloa ja luopumisen tuskaa. Verso ja ihmiset 
siellä ovat olleet minulle tärkeitä ja tulevat aina olemaan. Nyt on kuitenkin oikea aika muutokseen. 
Elämä on arvaamatonta, eikä asioita kannata siirtää liian pitkään. Elämä on tässä ja nyt. 
Tulevaisuudessa meillä on aikaa toisillemme ja läheisillemme, sekä hyvinvointia tuoville asioille 
mm. liikunta, kulttuuri, matkustaminen ja puutarhatyöt. Nyt ehdin tehdä pitkästä aikaa myös 
käsitöitä ja opetella valokuvausta, johon sain kipinän korona-aikana. Aiomme opetella välillä myös 
vain olemaan. 
 

HAASTEELLINEN ALKU 
Aloittaessani työt 1.5.2009 yhdistyksen tilinpäätös oli -45 000 € ja kesälomien alla tilillä oli 
kahdeksan euroa. Raha-automaattiyhdistys (RAY), nykyään Stea oli keskeyttänyt avustusten 
maksun. Yhdistyksen väen keskuudessa pelättiin, että Verso loppuu. Oli kiireesti tehtävä Raylle 
selvitykset ja hankehakemus toukokuun viimeiseen päivään mennessä. Ensimmäisen työviikkoni 
perjantaina pidettiin Paavolassa sijaitsevan Kerhotalon 10-vuotisjuhla, johon oli kutsuttu oman 
väen lisäksi Mielenterveyden keskusliitosta ja verkostosta tärkeitä henkilöitä. Pidin ensimmäisen 
puheeni toiminnanjohtajana. En luvannut pelastaa Versoa, mutta lupasin tehdä kaikkeni, jotta 
toiminta jatkuu.  
 

KEHITTÄMINEN 
Jatkaminen mahdollistui, kun selvitykset tehtiin yhteistyössä Raha-automaattiyhdistyksen ja 
kaupungin kanssa. Ylimääräistä rahaa yhdistys ei saanut, mutta sitäkin tärkeämpää tukea ja apua 
Ray:n avustuskäsittelijältä Sini Toikalta sekä edesmenneeltä kaupunginjohta Raimo Lahdelta. 
Lisäksi Ray myönsi nuorille suunnattuun Varus-projektiin avustuksen vuosille 2010–2013. 
Projektille eriytettiin Paavolan kerhotalossa tilaa väliseinillä ja rekrytoitiin työntekijöitä. Projektin 
käynnistyessä versolaiset pelkäsivät, että nuoret vievät heiltä talon ja viimeisenä vuonna pelättiin, 
että nuoret häviävät. Pelot olivat turhat, yhteistoiminta osoittautui seesteiseksi. Kaiken ikäisillä oli 
ja on edelleen paljon annettavaa toisilleen. Varus-projektin ansiosta Ray:n Ak1 avustusta 
laajennettiin ja Versotalolle saatiin toiminnanohjaaja 2015 huhtikuussa. Samana vuonna lokakuun 
alussa emäntä Kyllikki Hypèn siirtyi eläkkeelle. Vuonna 2016 nuorille suunnattua toimintaa 
kehitettiin jälleen verkoston kanssa Hyvinkään kaupungin SoVa-hankkeen koordinoimana. 
 

VASTUUALUEET 
Toiminnanjohtajan toimenkuva on ollut moninainen. Vastuualueina on ollut päätoimipaikassa 
vertaistuki- ja vapaaehtoistoiminta, terveyskeskuksessa toiminut kahvilayritys sekä kuntouttavan 



työtoiminnan tiimi. Töitä on riittänyt ja työpäivät ovat venyneet. Työmäärä ei kuitenkaan ole 
pelästyttänyt. Yrittäjän tyttärenä olen tottunut kovaan työntekoon, en ole lannistunut 
vastoinkäymisistä enkä luovuttanut, vaan edennyt sinnikkäästi tavoitteissa ja etsinyt päättäväisesti 
ratkaisuja. Valtavasta työmäärästä en kuitenkaan olisi selvinnyt yksin. Ilman rakkaan puolisoni 
ymmärrystä, tukea ja apua en olisi jaksanut. Tavoitteita ei olisi saavutettu ilman sitoutuneita, 
monitaitoisia vapaaehtoisia ja Versossa kävijöitä. Äärettömän tärkeää on ollut myös yhdistyksen 
puheenjohtajan, hallituksen ja henkilöstön tuki sekä yhteistyö verkoston kanssa. Pitkäaikainen 
puheenjohtaja Jorma Leppänen menehtyi pitkäaikaiseen sairauteen joulukuussa 2014 ja uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin 2015 vuoden alussa Susanna Koivusaari. Molempien kanssa yhteistyö 
on ollut hyvin antoisaa ja luottamuksellista.  
 

JUHLAVUODET 
Toimintakautenani yhdistyksen 40-, 45-, ja 50-vuotis syntymäpäiviä juhlittiin näyttävästi. Verson 
40-vuotisjuhlaa vietettiin vuonna 2011 ravintola Harlekiinissa ikimuistoisesti, esiintyjänä Diandra 
perheineen. Idols-kilpailusta ei ollut vielä tietoakaan, mutta ennustimme upealle nuorelle naiselle 
menestystä musiikkiuralla. Yhdistyksen 45-vuotista taivalta juhlittiin 7.10.2016 Sahanmäen 
palvelukeskuksen juhlasalissa. Juhlavieraita oli lähes sata, tarjoilusta piti huolen Verson oma 
keittiötiimi ja ohjelma sisälsi hienoja musiikkiesityksiä ja puheita. Juhlapuheen piti Hyvinkään 
kaupunginjohtaja Jyrki Mattila. 
 
50-vuotiasta Versoa oli alun perin tarkoitus juhlia komeasti konsertilla. Korona kuitenkin sotki 
suunnitelmat ja yhdistyksen pitkää ikää juhlittiin yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 
marraskuussa 2021, paikkana Hyvinkään seurakuntakeskus. Oli ilo kokoontua pitkästä aikaa isolla 
joukolla, sillä kohtaaminen oli ollut harvinaista herkkua viimeiset kaksi vuotta. Juhlavuoden 
kunniaksi uusittiin yhdistyksen kotisivut, esite ja logo. Juhlassa esiteltiin Verson uusi, lämpimän 
värinen logo, jonka suunnitteli Raimo Oksanen. Logo kuvastaa elämän kulkua. Puolipiste kertoo 
elämän jatkumisesta kriiseistä ja sairauksista huolimatta. Kaikesta on mahdollista selvitä. 
 

TOIMIPAIKAT 
Verson aktiiviset toimijat löysivät 2000 vuoden taitteessa Paavolasta kaupparakennuksen, joka 
sopi Verson toimintaan. Yhdistys haki ensimmäistä kertaa avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä 
kerhotalon toiminnan käynnistämiseen. Aloittaessani työt toiminnanjohtajana vuonna 2009, 
kerhotalossa oli toimittu kymmenen vuotta ja talo kaipasi täydellistä peruskorjausta, johon 
kiinteistönomistaja edellytti yhdistykseltä pitkää vuokrasopimusta. Tämä ei ollut mahdollista, sillä 
yhdistyksen rahoituspäätös on aina vain vuodeksi eteenpäin. Lähdettiin etsimään uusia tiloja.  
 
Verso löysi Sahanmäestä, kahdessa kerroksessa olevat tilat, jotka remontoitiin pankkilainalla 
yhdistyksen toiveiden mukaiseksi. Uusiin tiloihin päästiin kesälomien jälkeen elokuussa 2012. 
Asiakkaat lisääntyivät vuonna 2018 ja tilat kävivät ahtaiksi. Jälleen oli lähdettävä etsimään uusia 
tiloja. Keusoteen siirryttäessä 2019 yhdistykselle vapautui Valtakadulta sopiva toimipaikka HUSin 
päiväosaston muuttaessa uuteen sairaalaan.  
 
Valtakadulla kahdessa tasossa olevaa esteetöntä tilaa oli aluksi vuokralla kaikkinensa 420 m2. 
Yhdistys irtisanoi vuokrasopimuksen alakerran osalta 2021 elokuusta alkaen, sillä korona rajoitti 
tilojen käyttöä ja toimintaa siirrettiin Teamsiin. Sisätilojen lisäksi talon takana oleva puutarha on 
käytettävissä mahdollistaen pientä puutarhanhoitoa ja ryhmätoimintaa ulkona. 

 
KAHVILA VERSO 
Yhdistyksen ylläpitämä Kahvila Verso aloitti 3.11.2004 ja toimi normaalin yrityksen tavoin yli 15 
vuotta vuokratiloissa Hyvinkään terveyskeskuksessa. Myynnin lisäksi tilauksesta järjestettiin 
tarjoiluja lääke-esittelyihin ja henkilökunnan kokouksiin. Kokoaikaisen kahvilavastaavan apuna oli 
vuodesta 2014 alkaen kuntouttavan työtoiminnan keittiötiimi. Keittiössä valmistettiin 
terveyskeskuksen henkilökunnalle ja Verson väelle lounasta sekä leivonnaisia. Lounaan ja 
tarjoilujen kysyntä lisääntyi kovasti vuonna 2019 Keusoteen siirryttäessä. Vastaanotot toimivat A-



rakennuksessa ja B-rakennus remontoitiin Keusoten hallinnolle. Kahvilan ja keittiön toiminnassa 
kuunneltiin asiakkaiden tarpeita ja toiveita. 
 
Koronavuosina 2020–2022 Kahvila Verson toiminta oli koronarajoitusten seurauksena 
supistettua. Keusoten henkilökunta teki enimmäkseen etätöitä, asiakkaita oli vähän ja lämpimän 
ruoan kysyntä oli pientä. Kahvila suljettiin valmiuslain ollessa voimassa 1.4.–16.8.2020. 
Keittiötiimi lopetettiin keväällä 2020, kuntouttava työtoiminta 31.12.2020 ja kahvila syksyllä 
2021   
 

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA (KUTY) 
Kahvila Verson ohessa toimi kuntouttavan työtoiminnan keittiötiimi. Kuntouttava työtoiminta 
aloitettiin kokeiluluonteisesti terveyskeskuksen laitoskeittiössä 2013 vuoden lopussa. Muutaman 
henkilön tiimi kasvoi vähitellen ja vuodesta 2015 lähtien 10 - 13 henkilöä valmisti leivonnaisia ja 
lounasta terveyskeskuksen henkilökunnalle. Kokeilu eteni tavoitteiden mukaisesti ja kuntouttavan 
työtoiminnan sopimusta jatkettiin vuoteen 2020 saakka. Verso ei jättänyt enää tarjousta vuonna 
2021 Keusoten kuntouttavan työtoiminnan kilpailutukseen. Tulen aina lämpimin ajatuksin 
muistamaan kaikkia asiakkaita vuosien varrelta ja yksilövalmentaja Maire Karjalaista. Pitkäaikainen 
yhteistyömme oli sujuvaa. 

 
TULEVAISUUS 
Verso on vastannut yli 50 vuoden ajan yhteiskunnallisiin muutoksiin ja vuosikymmeniin mahtuu 
erilaisia vaiheita. Toiminnanjohtajakaudestani halusin tuoda esille joitakin isompia tapahtumia ja 
muutoksia. Laajimmillaan yhdistyksellä oli Versotalo, kahvila ja kuntouttava työtoiminta. Korona 
muutti koko maailmaa ja myös Versoa. Olen kiitollinen, että Versolla on edelleen toimipaikka ja 
tärkein toiminta. Yhdistys löysi uusia toimintatapoja ja selvisi haasteellisesta ajasta. 
Hyvinvointialueelle siirtyminen merkitsee jälleen muutoksia ja kehittämisen haasteita. Toivon 
kaikille versolaisille hyvinvointia ja yhdistykselle pitkää ikää!  
  
Anne Alén 
 

PUHEENJOHTAJAN JÄÄHYVÄISET 
 
Ajatuksiini kiiri muistot kesältä vuonna 2015. Syreenipensaitten edessä minusta otettiin valokuva, 
joka on somistanut monia Verson esitteitä. Kauniit pensaat sijaitsevat vieläkin Sahanmäenkatu 
1:ssä (entinen Verso ja nykyinen Toiwo). 
 
Työskentelyni Verson hallituksen puheenjohtajana alkoi helmikuun alussa 2015 ja päättyy 2022  
syyskokouksessa, jossa valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja. 
 
Olen lomalla luottamustehtävistäni. Tehtäviäni sijaistaa Verson hallituksen varapuheenjohtaja 
Anneli Karhunen syyskokoukseen saakka. 
 
Kiitän teitä kaikkia mukavasta yhteistyöstä. On ollut ilo saada tutustua teihin. Verso on tärkeä  
kohtaamispaikka, yhdessä olemme enemmän. Hyvää syksyä ja nauttikaa ruskasta (ja vähän 
sateestakin). 
 
Susanna Koivusaari  
 
 

 
 
 
 
 



 
YHDISTYKSEN ARVOT JA TAVOITTEET 
 
YHDISTYKSEN ARVOT 
 

Verso tarjoaa luottamuksellista, asiakaslähtöistä tukea ja toimintaa, joka 

perustuu yhdistyksen arvoihin; kunnioitukseen, tasavertaisuuteen, 

osallisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.  

 

 

YHDISTYKSEN TAVOITTEET 

 

o Edistää kuntalaisten hyvinvointia erilaisissa elämäntilanteissa, 

ennaltaehkäistä sairastumista, edistää psyykkistä- ja fyysistä 

terveyttä sekä sosiaalista ja toiminnallista kuntoutumista. 

  

o Saada toimintaan Hyvinkäällä ja lähikunnissa asuvia 

mielenterveyskuntoutujia, heidän läheisiään sekä 

vapaaehtoistoimijoita. 

 
o Tukea Hyvinkään ja lähikuntien julkista sektoria asiakastyön 

tavoitteissa ja kehittää yhteistyössä mielenterveyspalveluita sekä 

ennaltaehkäisevää työtä. 

 

               



 
 

 
 



 
 
 
  



 
 

MIELENTERVEYSYHDISTYS HYVINKÄÄN VERSO RY 
 
Verso tarjoaa vertaistukiryhmiä ja vapaaehtoistoimintaa. Vertaistukiryhmiä 
ovat toiminnalliset ryhmät ja keskusteluryhmät, joita ohjaavat 
vapaaehtoiset ohjaajat. Verso järjestää myös retkiä, koulutuksia ja 
tapahtumia. Toiminta on avointa ja maksutonta kaikille eikä vaadi lähetettä, 
hyvinkääläisyyttä tai jäsenyyttä. 
 
Versotalo on matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Versolla on pieni 
kahvio, josta saa edulliseen hintaan kahvia, virvokkeita, pientä purtavaa ja 
torstaisin lounasta. Versotalolla on asiakaskoneita yleiseen käyttöön. 
Puutarha tarjoaa läpi vuoden pientä puutarha- ja pihatyötä ja mahdollistaa 
toimimisen ulkona terveysturvallisesti. Sisäpihalla ja tien laidassa on useita 
parkkipaikkoja.  
 
Tervetuloa! 
 
 

 

 

 

 

   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

HALUATKO TUKEA TOIMINTAAMME   
 

 
JÄSENMAKSUT 2022 
☺ Jäsenmaksu 17 €/vuosi   
☺ Yhteisöjäsen 300 € 
 
Jäsenet löytävät maksutiedot Verson viestin edelliseltä sivulta. 
Jäsenmaksun eräpäivä on 24.10.2022. 
Muistathan kirjoittaa maksusuoritukseen osoitteesi ja puhelinnumerosi!  
 
Uudet jäsenet: 
Tutustu rauhassa yhdistyksen toimintaan. Jos haluat liittyä jäseneksi, saat 
liittymisohjeet Versotalon henkilökunnalta.  
 
Jäsenedut 
☺ Jäsenkirje Verson viesti postitettuna kaksi kertaa vuodessa 
☺ Retket edullisemmin 
☺ Mielenterveyden keskusliiton jäsenedut (retket, tapahtumat, 
koulutukset ym.) 
☺ Keski-Uudenmaan yhdistysverkoston ja Hyvinkään Yhdistykset ry:n 
jäsenedut (retket, tapahtumat, koulutukset ym.) 
☺ Oikeus osallistua sääntömääräisiin vuosikokouksiin ja äänioikeus 
hallituksen valintaa tehtäessä. 
 
HUOM! Osoitteenmuutokset hoidetaan Verson kautta. 
 
 
Verson tiedotus  
Hyvinkään Aamupostin ja Viikkolehden yhdistyspalsta, yhdistyksen 
Facebook-sivut ja kotisivut: www.hyvinkaanverso.fi 

 
 

 
 

  

http://www.hyvinkaanverso.fi/


 

 

VERSOTALON 

VIIKKO-OHJELMA 

2022 SYKSY 
 

Ryhmät toimivat katutasossa. 
Käynti pääsisäänkäynnin kautta. 

Valtakatu 11, 05800 Hyvinkää 

Syksyn viikko-ohjelma 
muokkautuu taas syksyllä 
yhteisen suunnittelun tuloksena.  

 

 MAANANTAI 

Klo 10.00 – 12.30    

Käsityö "langat solmussa", 
makrametyöt (Johanna)  

 

Klo 11.00 – 12.30    
Henkilökunnan kokous  

 
Klo 13.00 – 14.30   
TSEMPPI -ryhmä,  
masennuksesta toipuvat  
(Petra) 
 

Klo 14.30 – 15.30  
Viikkosiivous  
(Anne Marita + muut vapaaehtoiset 
+ henkilökunta) 
  

 

 

 

 

 TIISTAI 

Klo 10.00 – 10.45    
ASAHI 
Versotalossa sisällä tai sään 
salliessa takapihalla (Anneli)     
 
 
Klo 11.00 – 13.00    
Taide -ryhmä (Laura) 

 
 
Klo 13.00 – 15.00   
Double Trouble -ryhmä, 
Kaksisuuntaisesta 
mielialahäiriöstä toipuvat (Mia)  
 
Klo 16.00 – 17.30    
ADHD -ryhmä,  
parittomat viikot (Pia)  

  
 
 
 
 
 



                                                 
KESKIVIIKKO 

 

 
 
Klo 10.30 - 12.00    
Kokeneitten -ryhmä,  
ei ikärajaa, parilliset viikot  
(Juhani, Anneli) 

 

Klo 12.00 - 13.00    
Hyvinvointi -ryhmä, 
ulkoilua, lähtö Versotalon edestä 
(sateen sattuessa ryhmä toimii 
sisätiloissa) 
 
Klo 13 - 14.30    
Musiikkituokio, 
levyraati, toivekonsertti tms. 
 

 
  

Klo 14.30 – 16.00    
Vapaaehtoisten tapaaminen 
5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 
30.11 

 
 

 TORSTAI 

Klo 10.00 – 11.30  
Runopiiri - (Marita, Hille) 

 

 
 
Klo 11.30 – 12.30 Lounas 
 
Klo 11.30 – 12.30    
Versotalon kokous  
Kaikki ovat tervetulleita! 
 
Klo 12.30 – 14.30 
Käsityöryhmä, 
askartelua, käsitöitä (Leena) 

 

Päivitetty 16.5.2022 

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 

 

Toiminnanohjaaja Petra Pekkanen 

puh.040 520 1662 tai 

petra.pekkanen@hyvinkaanverso.fi 

 

Toimistotyöntekijä Tuija Alho  

puh.040 764 4356 tai 

tuija.alho@hyvinkaanverso.fi 
 
                 

 
 

mailto:petra.pekkanen@hyvinkaanverso.fi
mailto:tuija.alho@hyvinkaanverso.fi


MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITTO RY 
 
Liittyessäsi Verson jäseneksi kuulut automaattisesti myös 
Mielenterveyden keskusliittoon (MTKL). 

 
Nämä eivät maksa sinulle mitään! 
☺ Jäsenlehti Revanssi löytyy osoitteesta 
www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/revanssi/ 
☺ Jäsenkirjeet 
☺ Koulutuksia, tapahtumia ja neuvontaa 

 
VIP – Vain jäsenille 
Jäsenenä voit hakea mukaan valtakunnallisille Kulttuuri- ja 
yleisurheilupäiville ja perehtyä yhdistystoimintaan koulutuksissa. MTKL:lla 
on urheilu- ja kulttuurikilpailuita, joihin pääset osallistumaan jäsenenä. 

 
Näistä saat alennusta 
☺ 15% jäsenalennus Holiday Club -kohteiden hotellihuoneista, 
kylpylöistä ja loma-asunnoista 
☺ Tunne & Mieli -aikakausilehti alennettuun jäsenhintaan 
☺ Mielenterveysmessujen seminaarit normaalihintaisella lipulla yhdessä 
1-5 yhdistyksen jäsenen kanssa 
 

Voit hakea taloudellista tukea lomailuun 
Myös tiukassa taloustilanteessa on mahdollisuus lomaan. 
Mielenterveyden keskusliitto ja Maaseudun terveys- ja lomahuolto 
tarjoavat mahdollisuuden taloudellisesti tuettuun lomaan 
mielenterveysongelmia kokeville ja heidän perheilleen. Lomatukea 
myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. 
 
Lisätiedot tietopalvelu@mtkl.fi tai 0203 919 20  
 

Kun kuulut jäsenyhdistykseen 
Vaikutamme yhdessä mielenterveysongelmia kokevien ja heidän 
läheistensä oikeuksiin ja olemme mukana asiantuntijoina ja 
kokemusasiantuntijoina, kun puhutaan mielenterveysasioista ja 
kehitetään palveluita. Kun olet mukana, autat meitä toimimaan ja jätät 
oman sormenjälkesi yhteiskuntaan!                     

 

Tervetuloa jäseneksi!  

http://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/revanssi/
about:blank


 



 

 

VERSON VAPAAEHTOISTOIMINTA 
 
Vapaaehtoisena jaat ja saat hyvää mieltä. Lisäksi tuet mielenterveyttä ja 
hyvinvointia. Vapaaehtoiset mahdollistavat Verson toiminnan. Versossa 
on tarjolla vapaaehtoisille monenlaisia tehtäviä; ryhmien ohjaus, 
kahviotyöt, siivous- ja puutarhatyöt.  
 

 
 
Jos olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena, ota yhteyttä: 
p. 040 520 1662 tai petra.pekkanen@hyvinkaanverso.fi 



 
 
 
 

MAKSUTONTA VERTAISNEUVONTAA 
 
Tarvitsetko apua asiointiin esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa, 
Kelassa, TE-toimistossa? Haluatko tukea asunnon hakuun tai vaikkapa 
velkajärjestelyyn hakeutumiseen? 
 
Pyydä avuksesi koulutettu VERNE-vertaisneuvoja, joka auttaa löytämään 
palvelut, tulee tarvittaessa mukaan virastokäynneille, auttaa lomakkeiden 
täytössä sekä sähköisessä asioinnissa. Apua tarvitessasi ota yhteyttä 
Verne-välitykseen: koordinaattori Petra Pekkanen 
p. 040 520 1662 tai petra.pekkanen@hyvinkaanverso.fi 
 
 
 
 

 
 
 

ASAHI 
 
Asahi on suomalaista terveysliikuntaa. 
Asahi yhdistää suomalaisen voimistelun ja 
itämaisten liikuntalajien parhaita puolia. 
Asahia pystyy helppoutensa vuoksi 
harjoittamaan kuka tahansa. Se sopii 
kaikenikäisille ja –kuntoisille. 
 
Asahia tarjolla tiistaisin klo 10.00–10.45 
Versotalon takapihalla. Pukeudu sään 
mukaisiin, joustaviin vaatteisiin. Ohjaajana  
toimii Anneli Karhunen. Tervetuloa!
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Varaukset digiopastukseen: 
p. 040 520 1662 tai petra.pekkanen@hyvinkaanverso.fi 



 
 

HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖ syksy 2022 
 
• Kaiken kansan KAHVILA Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13, 
perjantaisin klo 9–12.00. Pistäydy kohtaamispaikkaan hetkeksi tai 
pidemmäksi aikaa. Aamupuuroa ja kahvia. Hartaushetki klo 10. 
 
• Diakoniaruokailut Hyvinkään kirkon yläsalissa, Hämeenkatu 16,  
maanantaina 1.8, 8.8, 15.8, 5.9, 12.9, 19.9, 3.10, 10.10, 17.10, 7.11, 
14.11, 21.11, 5.12, 12.12, 19.12 klo 11.45–13. 
Vaihtoehtoisesti voit ostaa lounasannoksen myös kotiin syötäväksi. Tätä 
varten tarvitset mukaasi oman annosrasian. Hinta 2 € / hlö käteisenä. 
 
• Soppaa Nestorin kulmalla (diakoniatoimiston vieressä), 
maanantaina 29.8, 26.9, 31.10, 28.11, 26.12 klo 15–17 
 
• sekä paljon muuta toimintaa 

 
 

AJANVARAUS DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VASTAANOTOLLE 
 
Diakoniatoimistossa, NesTorissa, käyntiosoite: Suokatu 6 
ma klo 14 – 17, ti klo 10 – 13, to klo 10 – 13, pe klo 10 - 13 
Vastaanotolle varataan aika em. aikoina puhelimella                                    
numerosta 019 4561 250. Voit ottaa suoraan yhteyttä  
diakoniatyöntekijä Kaisa Laaksoon p. 040 755 9364                                                          
kaisa.laakso@evl.fi 
www.hyvinkäänseurakunta.fi 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VERSON HALLITUS  
syyskokoukseen 2022 saakka 

  
Varapuheenjohtaja Anneli Karhunen hoitaa 
puheenjohtajan tehtäviä. 
 
Puheenjohtaja  
  Susanna Koivusaari 

 
Varapuheenjohtaja  

Anneli Karhunen 
Puh. 040 173 4166 
anneli.karhunen@hyvinkaanverso.fi 

   
Jäsenet   

   Marita Siik, kokoussihteeri  
Hannu Alén 
Markku Forsström 
Laura Heinikangas 
Hille Rannikko 
Paula Kallio (Hyvinkään srk:n edustaja)  
    

   
Toiminnanjohtaja, yhdistyksen sihteeri 31.10.2022 saakka 

Anne Alén 
  Toiminnanjohtaja 

Puh. 040 194 9616 
   anne.alen@hyvinkaanverso.fi 
 

 
Hyvää syksyä! 

 
Hallitus 

 
 

mailto:anneli.karhunen@hyvinkaanverso.fi
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www.hyvinkaanverso.fi 
 

 
 

Hyvinkään Verso ry 
Valtakatu 11 

05800 Hyvinkää 
 
 

Avoinna: 
ma - to viikko-ohjelman mukaisesti 

pe suljettu 
 
 

Toiminnanohjaaja Petra Pekkanen 
Puh. 040-520 1662 

petra.pekkanen@hyvinkaanverso.fi 
 
 

Toimistotyöntekijä 
Tuija Alho 

Puh. 040-764 4356  
toimisto@hyvinkaanverso.fi 
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