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Uutiset 
Onnensillan kävijä! Anna 

palautetta vuodesta 2022 
Keräämme tietoa rahoittajalle raportointia ja 

toiminnan kehittämistä varten. Jokainen palaute on 

meille arvokas! Palautekyselyyn voi vastata 

Onnensillassa paperilomakkeella tai sähköisesti 

osoitteessa: www.hyvy.fi/uutiset/palaute/  

Kysely on avoinna 15.12.2022 saakka!  

Kiitos kaikille vastanneille! 

 

Onnensillan joulutauko 
Onnensillan avoimet ryhmät ja yhteisökahvila  

joulutauolla 19.12.2022-15.1.2023.  

Yhdistykset voivat kokoontua omaan tahtiinsa.  

Varmistattehan, että ryhmällä on käytössään Onnensillan avain. Saatavilla väliaikaisia 

avaimia ja pidempikestoiseen käyttöön 10€ pantillisia avaimia.  

 

Vaikuttamistyötä! Sosiaali-, terveys- ja 

hyvinvointiyhdistysten avustuksia korotettiin  
Hyvinkään kaupunginvaltuusto teki marraskuun kokouksessa upean päätöksen: 

hyvinvointialan yhdistysten tukemiseen lisättiin ensi vuodelle 207 000 euron 

määräraha alkuperäisen esityksen (87 000€) lisäksi! 

Nyt jäämme odottamaan kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan päätöstä 

tarkemmista avustuskriteereistä ja avustusten hakuajoista. Avustusten 

hakemisen tulee olla mahdollista kaikille Hyvinkäällä toimiville hyvinvointi-, sosiaali- 

ja terveysalan yhdistyksille. 

Aamuposti julkaisi jutun hyvinkääläisten yhdistysten yhteisestä vaikuttamisesta, juttu 

on kokonaisuudessaan luettavissa vain tilaajille, mutta kannanotto löytyy 

kokonaisuudessaan Hyvinkään Yhdistysten verkkosivuilta osoitteesta hyvy.fi/uutiset. 

Aamupostin juttu: https://www.aamuposti.fi/paikalliset/5501477 

http://www.hyvy.fi/uutiset/palaute/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhyvy.fi%2Fuutiset%3Ffbclid%3DIwAR0WYKd7SPposAvRL10uQPSVpj9supUOI1JiWCOOnhjMl6G861NzJmYl8_U&h=AT2ghuHEWdhpd8WdFADr3UnMDxf8aUzLEfNGYKECltzsVUlmaZx1TAXdCUBKuIWJ4E-QrrviU6nhlGwcpAhwhEs0kcmTSt3dlFi6NL-R-5BvQnKSbXSR4tr5_i5dexn-vUy6&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1RTYs4WvJgASxt51FwdUU1dAa8z1whcj1JLmWGerTmDi8pVWM9nFKO2oZewD7j9QBQlBKw-_w0Y6LhIj19iNbS3wbY2_oyeK_qTel-FkRBzbszoiZK9w5x-mzjCry2aVYgwvWToDQRZDFLdMZehpZqtfnlL5GLoSmDTa7DvGP9E7KFeTW3FSN_AtcJTInBd57obyrarlkl
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aamuposti.fi%2Fpaikalliset%2F5501477%3Ffbclid%3DIwAR2bUy2xWSQJeNRRkJdkHUumHfMWOj_fjBpFfq5Kgso7gv_i2CjUO8yyoJ8&h=AT1-boAdPkMzXNCIWMl-DVx9rgLpfuxWfQQhsrs3EPC-ETLUFiazPJ9WtayKFYYq7NRR-F5-3zWHOuO2-aTxz44WqiNBFLcNwV6ZPE1vBfRf6rO8tQqA2AwiEP3BoOAUFKPj&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1RTYs4WvJgASxt51FwdUU1dAa8z1whcj1JLmWGerTmDi8pVWM9nFKO2oZewD7j9QBQlBKw-_w0Y6LhIj19iNbS3wbY2_oyeK_qTel-FkRBzbszoiZK9w5x-mzjCry2aVYgwvWToDQRZDFLdMZehpZqtfnlL5GLoSmDTa7DvGP9E7KFeTW3FSN_AtcJTInBd57obyrarlkl
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Onnensillan toiminta lukuina  
Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen, 

kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Simo Varjonen sekä 

hyvinvointipäällikkö Panu Isotalo vierailivat 

Onnensillassa ja tapasivat kävijöitä ja yhdistysväkeä.  

Kaupunginjohtaja oli vaikuttunut Onnensillassa 

kaikkien kaupunkilaisten hyväksi tehdystä 

hyvinvointityöstä.  

 

Onnensillan toiminta 

marraskuussa 2022 

Tiloja varattu 217 kertaa. 

Noin 3000 kävijää ja 358 kahvila-asiakasta, 

yhteensä kuukauden aikana noin 3400 kävijää. 

Tiloja käytti 44 eri yhdistystä / toimijaa.  

Hyvinkään Yhdistysten ”omaa”, kaikille avointa 

ja maksutonta ryhmätoimintaa 

vapaaehtoisvoimin toteutettuna järjestettiin 

marraskuussa 56 kertaa. Kävijöitä näissä 

ryhmissä oli kuukauden aikana n. 690. 

 

 

Stean myöntämä avustus  

vuodelle 2023  
Onnensillan tärkeä ja vaikuttava toiminta on 

huomioitu myös ensi vuoden rahoitusehdotuksessa. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) 

ehdottaa meille ensi vuodelle Paikka auki -

työntekijää lisäresurssiksi, sekä lisärahoitusta 

kasvaneisiin toimintakustannuksiin. Olemme erittäin 

kiitollisia siitä, että toiminta Onnensillassa voi jatkua 

ja kehittyä entisestään! Kaikkien yhdistysten 

avustusehdotukset ovat luettavissa STEA:n 

verkkosivuilta: https://avustukset.stea.fi/ 

  

https://avustukset.stea.fi/
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Sosionomiopiskelija Julia on 

harjoittelussa Onnarissa 
Minun nimeni on Julia, olen kolmannen vuoden 

sosionomiopiskelija Hämeen 

ammattikorkeakoulusta Hämeenlinnasta, mutta 

asun täällä Hyvinkäällä. Olen aloittanut 

Onnensillassa kolme viikkoa kestävän 

harjoittelun, ja ensimmäinen viikko on ollut 

todella mukava! Olen tavannut paljon ihania 

ihmisiä ja toivon, että kerkeäisin tapaamaan vielä 

paljon lisää seuraavan kahden viikon aikana.       
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Toimintaa 
yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoille 

 

(Yhdistys)toimijoiden 

kuukausikahvit  

keväällä 2023  
Tule juomaan kuppi kahvia ja tapaamaan muita 

Onnensillan ja Hyvinkään (yhdistys)toimijoita.  

Kahvien on tarkoitus olla rento ja virkistävä 

tapaaminen. Tulla voi omaan tahtiin, vaikka vain 

osaksi aikaa. Lisätietoja: 

www.hyvy.fi/tapahtumat/kuukausikahvit/   

UUTUUTENA! Otetaan kahveille kuukausittain 

vaihtuva, yhdessä edellisellä kerralla sovittu teema.  

Kevään 2023 kuukausikahvit klo 13-14:30: 

19.1., 16.2., 16.3., 13.4. ja 11.5.  

➔ 19.1. aiheena uusien toimijoiden  

rekrytoiminen 

 

HUOM! 15.12. 

Kuukausikahvien  

sijasta jouluista musiikkia! 
Tule viihtymään Onnensiltaan Mikan ja Anssin  

musiikin tahtiin! Päivän aikana myös jouluinen 

bingo ja muutenkin jouluinen tunnelma:  

https://www.hyvy.fi/tapahtumat/pikkujoulut/  

  

http://www.hyvy.fi/tapahtumat/kuukausikahvit/
https://www.hyvy.fi/tapahtumat/pikkujoulut/
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Lue tämä: Onnenpäivästä tärkeää asiaa! 
1. Merkitse kalenteriin uudet ajat!  

• Uusi Onnenpäivä on pe 27.1. klo 11-14. Valitettavasti päivää jouduttiin 

siirtämään yhteistyökumppanimme Hyrian toiveesta.  

• Seuraava suunnittelutapaaminen on 16.1.23 klo 12-13, 

Onnensillassa. Osallistuminen on mahdollista myös etänä. 

Ilmoittaudu Heidille, niin saat linkin. 

 

2. Ilmoittaudu mukaan 15.12. mennessä! 

• Ilmoita itsesi Onnenpäivän vapaaehtoiseksi 

https://forms.gle/UdfZUErrJPnefLD77  

• Ilmoita oman yhdistyksesi esitys: 

https://forms.gle/uwJRnDdNrKXDSMJK8  

Kaarisillassa on avoin lava viihteellisille ja  

asiapitoisille esityksille! 

 

3. Tuo yhdistykseltäsi ”yhdistyspyykkinarulle” esitteitä: 

• Jokainen yhdistys vastaa itse oman taskun täyttämisestä. Voit tuoda 

mainoksia jo etukäteen Heidille.  

• Esitteiden tulisi olla kevyitä, jotta muovitasku ei repeä. 

• Tapahtuma tuottaa taskuihin kansilehden, jossa lukee yhdistyksen nimi 

ja kotisivuosoite.  

Mistä olikaan kyse ja mitä päivän aikana tapahtuu? 

Onnenpäivä on järjestetty Onnensillassa 2018 ja 2019.  

Vihdoin pääsemme järjestämään taas tapahtumaa,  

joka kokoaa laajalti väkeä Hyvinkään seudulta!  

Päivän idea on olla ennen kaikkea iloa 

tuottava ja uusia ideoita arkeen tuova. 

Paikalla on jälleen Hyrian  

opiskelijat ja luvassa on apuvälineitä,  

hyvinvointimittauksia, kauneudenhoitoa ja  

liikuntatuokiota.  

Lisäksi haastamme mukaan 

yhteistyökumppaneitamme. Aikaisempina 

vuosina mukana on ollut Hyvinkään 

liikuntapalvelut, sairaalan Olka-toiminta, 

Keusoten palveluohjaus ja Siltakadun yrittäjiä. 

Tämän vuoden toimijakattaus selviää 

tapahtumasuunnittelun edetessä.  

HUOM! 

Tarvitsemme 

ilmoittautumiset 

tapahtuman 

suunnittelua 

varten!  

https://forms.gle/UdfZUErrJPnefLD77
https://forms.gle/uwJRnDdNrKXDSMJK8
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Keski-Uudenmaan Järjestöinfo 7.12. etänä  
 

 

 

Keusoten ja Järjestöneuvottelukunnan Järjestöinfo 7.12.22 klo 15.00-17.00, Teams  

Ilmoittaudu tästä https://link.webropol.com/s/jarjestoinfo122022  

Saat osallistumislinkin sähköpostiisi.  

Järjestöinfon aiheet:  

Kaikkien puheenvuorojen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle.  

- Järjestöt ja osallisuus, Anna-Maria Isola, johtava tutkija, THL  

- Keusote ja osallisuus, Laura Busi, erityisasiantuntija, Keusote  

- Teemaverkostotyöpajat ja Hyvinvointialue –kiertue kuntiin 

keväällä 2023, Marjut Suo, erityisasiantuntija, Keusote  

- Avustukset Keusotessa, Marjut Suo, erityisasiantuntija, Keusote  

- Järjestöneuvottelukunnan kuulumiset, Saana Sandholm, 

toiminnanjohtaja, Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto, 

Järjestöneuvottelukunnan sihteeri  

Liity mukaan Keski-Uudenmaan 

Järjestöneuvottelukunnan avoimiin 

Teemaverkostoihin 
Keski-Uudenmaan järjestöneuvottelukunta koostuu viidestä teemaverkostosta: 

• Lapset ja perheet -teemaverkosto. Yhteyshenkilö: Minna Maanpää MLL:n Uudenmaan 

piiri, minna.maanpaa@mll.fi   

• Mielenterveys- ja päihdetoimijoiden kumppanuusverkosto (Mipä kumppanit) 

Yhteyshenkilö: Hanna Koppelomäki Werkko ry, hanna.koppelomaki@kokewa.fi 

• Ikäverkosto. Yhteyshenkilö: Päivi Tiittula Valli ry, paivi.tiittula@valli.fi  

• Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden teemaverkosto. Yhteyshenkilö: Aapo 

Rantanen Invalidiliitto ry, aapo.rantanen@invalidiliitto.fi   

• Monialajärjestöt ja muut –teemaverkosto. Tästä teemaverkostosta voi syntyä 

jatkossa uusia teemaverkostoja tarpeen mukaan. Yhteyshenkilö: Saana Sandholm, Keski-

Uudenmaan Yhdistysverkosto saana.sandholm@yhdistysverkosto.net 

Osallistu oman yhdistyksesi toimintaa koskevaan Teemaverkostoon! 

Teemaverkostoissa käsitellään järjestöneuvottelukunnasta tulevia ja niihin vietäviä 

asioita. Tarjolla on kontakti yhdistysten, hyvinvointialueen ja kuntien välille. 

Toimintaan pääsee jatkuvasti mukaan. Teemaverkostojen toimintaan voi 

ilmoittautua mukaan linkin kautta: https://link.webropol.com/s/jnkilmoittaudu2022 

https://link.webropol.com/s/jarjestoinfo122022
https://link.webropol.com/s/jnkilmoittaudu2022
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Toimintaviestit löydät aina osoitteesta:  

https://www.hyvy.fi/onnensillan-toiminta/toimintatiedotteet/  

Pysy paremmin ajan tasalla ja  

liity sähköiseen porukkaan! 
LIITY WHATSAPP -RYHMÄÄN!  

Keskustele muiden Onnensillan yhdistystoimijoiden 

kanssa WhatsAppissa. Jos sinulla on WhatsApp käytössä, 

klikkaa linkkiä älykännykälläsi, niin liitytyt ryhmäämme: 

https://chat.whatsapp.com/BLQVAqRhLgrCzNqfkxOMiv  

Tykkää meistä FACEBOOKISSA: https://www.facebook.com/Onnensilta 

Seuraa meitä INSTAGRAMISSA: https://www.instagram.com/onnensilta/  

Tilaa tai peru YHDISTYSVIESTI: https://www.hyvy.fi/ilmoittaudu/yhdistysviesti/  

Tilaa tai peru TOIMINTAVIESTI: https://www.hyvy.fi/ilmoittaudu/toimintaviesti/  

 

Muista myös kurkata tuorein Toimintaviesti!  
Onnensillan Toimintaviesti julkaistaan kerran kuukaudessa Yhdistysviestin kanssa 

samaan aikaan. Se on suunnattu kaikille, joita kiinnostaa Onnensillan ja sen 

yhteistyökumppaneiden toiminta Hyvinkään seudulla. Toimintaviestin toiminta 

on aina kaikille avointa ja pääsääntöisesti maksutonta.  

 

 

 

Jos haluat mainostaa omaa toimintaasi laita mainos tulemaan 

sähköpostilla viimeistään kuukauden viimeisenä päivänä 

(heidi.kokko@hyvy.fi / noora.widing@hyvy.fi) Toimintaviesti 

julkaistaan aina kunkin kuun alussa (heinä-elokuussa kesätauko).  

https://www.hyvy.fi/onnensillan-toiminta/toimintatiedotteet/
https://chat.whatsapp.com/BLQVAqRhLgrCzNqfkxOMiv
https://www.facebook.com/Onnensilta
https://www.instagram.com/onnensilta/
https://www.hyvy.fi/ilmoittaudu/yhdistysviesti/
https://www.hyvy.fi/ilmoittaudu/toimintaviesti/
mailto:heidi.kokko@hyvy.fi
mailto:noora.widing@hyvy.fi

