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Uutiset 
Koronarajoitukset Onnensillassa 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kiristänyt koronarajoituksia Keusoten alueella. 

Henkilömäärästä riippumatta kaikki sisätiloissa järjestettävät tilaisuudet on kielletty. 

Sulkua ei voi myöskään kiertää edellyttämällä koronapassia.  

Onnensillan kaikille avoimet ryhmät ja kahvila on suljettu ainakin 31.1.22 asti. 

Yhdistysten kokoukset, ryhmät ja muut tilaisuudet pyydetään 

järjestämään etäyhteyksin tai muualla kuin Onnensillassa 24.1.22 asti.  

Tiedotamme mahdollisista uusista rajoituksista heti, kun se on mahdollista! 

Onnensillan uudet aukioloajat  
Avaamme jälleen koronan niin salliessa ks. tiedote yllä. Avautumisen yhteydessä 

käyttöön tulee myös uudet aukioloajat.  

• Kohtaamispaikka auki ma-to klo 10-14 

• Yhteisökahvila auki ma-to klo 11-14 

Perjantaisin ovet ovat suljettuina, mutta yhdistykset voivat käyttää tiloja 

varausten mukaisesti. Jos tarvitset ulko-oven avainta, saat sen 10€ panttia vastaan 

käyttöösi.  

Omatoiminen kahvinkeitto  

Koronatilanteen rauhoituttua omatoiminen kahvinkeitto 

on jälleen mahdollista kahvilatilassa klo 14:30- jälkeen, 

sekä viikonloppuisin. Olennaisinta on pitää huolta, 

että tilat ja kahvio jää aina siistiksi.  

Siisti tila: 

- Tiskit tiskattu astianpesukoneessa ja laitettu 

paikoilleen kaappiin 

- Pöydät pyyhitty kostealla liinalla 

- Lattialta lakaistu irtoroskat 

- Jääkaappiin ei ole jäänyt mitään omia pakkauksia 

- Roskapussi viety takapihan ulkoroskikseen 

Omatoiminen kahvinkeitto on edelleen mahdollista Palkkisillan ja alakerran 

aulan kahvinkeittopisteillä. Suosittelemme kertakäyttöastioita tai omia mukeja.  
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Tärkeitä tehtäviä tammikuun aikana 
1. Toimittakaa Onnensillan 2021 vuoden käyttötilastonne, 

jäsenmääränne ja muuttuneet yhteystietonne  

Muistakaa täyttää Onnensillan käyttötilastossa pyydetyt tiedot tammikuun 

aikana! Lomakkeen voi täyttää ja lähettää kätevästi verkossa:  

https://www.hyvy.fi/hyvy/lomakkeet/onnensillan-kayttotilasto2/ 

2. Olethan muistanut varata tilat myös loppuvuodelle? 

Osalla yhdistyksistä vuoden 2022 tilanvaraukset puuttuvat. Ilmoitathan 

varauksesta tai mahdollisesti varauksen peruutuksesta tilanvaraajalle 

onnensilta.tilavaraus@hyvy.fi 

3. Yhdistysten kaappien päällysten putsaaminen 

Yhdistyskaappien päällä ei saa säilyttää tavaroita. Siivoojien tulee 

esteettömästi päästä pyyhkimään tiloista myös yläpölyt.  

Mitä hyvinvointialueille siirtyminen  

käytännössä tarkoittaa? 
Uudistuksen tavoitteena on, että kaikki saavat sosiaali- ja terveystoimen sekä palo- 

ja pelastustoimen palveluita laadukkaasti ja yhdenvertaisesti. Hyvinvointialueet 

päättävät itsenäisesti vastuullaan olevista palveluista. Rahoitus tulee valtiolta, mutta 

alueet päättävät itse, miten rahaa käytetään. Vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy 

alueille vuoden 2023 alussa.  

Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueen ylin päättävä elin, aluevaltuusto. Valtuustot 

päättävät esimerkiksi perusterveydenhuollon, hammashoidon, päihde- ja 

mielenterveyspalvelujen, äitiys- ja lastenneuvolan, ikääntyneiden asumispalvelujen, 

lastensuojelun, erikoissairaanhoidon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Valtuusto 

päättää mm., missä neuvolat ja terveyskeskukset sijaitsevat. Aluevaltuusto ottaa 

myös kantaa siihen, järjestetäänkö palvelut itse vai käytetäänkö yritysten tai 

järjestöjen palveluita. 

Hyvinvointialueiden on huolehdittava hyvästä henkilöstöpolitiikasta sekä siitä, että 

kansalaiset voivat monipuolisesti vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on lakisääteisesti sekä kuntien että 

hyvinvointialueiden tehtävä. Alueiden tulee tehdä yhteistyötä kuntien, järjestöjen 

sekä seurakuntien kanssa. Hyvinvointialueille on lain mukaan asetettava alueen 

yhteinen nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto sekä vammaisneuvosto. 

Jokainen voi vaikuttaa hyvinvointialueisiin ja niiden palveluihin 

äänestämällä aluevaaleissa. Aluevaalien vaalipäivä on 23.1.2022. 

https://www.hyvy.fi/hyvy/lomakkeet/onnensillan-kayttotilasto2/
mailto:onnensilta.tilavaraus@hyvy.fi
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Videotallenne: Keski-Uudenmaan järjestöjen 

vaalipaneeli 13.1.2022 
Hyvinkään Yhdistykset ry, Keski-Uudenmaan Yhdistyverkosto ja Järjestöjen sote-

muutostuki järjestivät yhdessä järjestöaiheisen aluevaalipaneelin.  

Paneelikeskustelusta on tehty tallenne, joten jos et ehtinyt mukaan 

seuraamaan Keski-Uudenmaan aluevaalipaneelia, voit katsoa 

tallenteen tästä.  

• Miten hyvinvointipalvelujen 

siirtymä kunnilta 

hyvinvointialueille tulisi 

toteuttaa?  

• Miten käy alueen tuhansille 

järjestöille ja niiden toiminnalle?  

• Mitä käy vapaaehtoistoiminnalle 

ja auttamistyölle? 

ps. Käy tykkäämässä Facebook: 

Järjestöjen sote-muutostuki -

Uusimaa ja ota sivu seurantaan. 

Uudenmaan järjestöt kokosivat yhteistyössä tietopaketin aluevaaliehdokkaille. 

Tietopaketin voit lukea täältä: https://hyte.fi/2022/01/uudenmaan-jarjestojen-

tietopaketti-aluevaaliehdokkaalle-2022/ 

 

 

 

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhyte.fi%2F2022%2F01%2Fvideotallenne-keski-uudenmaan-jarjestojen-vaalipaneeli-13-1-2022%2F%3Ffbclid%3DIwAR194NuK9GGF6lqWtaCF35ibCpC706At49DhxCOH2rBpEPGajqKHHNbtCgE&data=04%7C01%7Canu.toija%40hyte.fi%7C728192fe640148d6df8808d9d9a56d2a%7Cca98444dd0ee4d36a42bce2f97f4b9f0%7C0%7C0%7C637780126804741483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=ya2KB9Pt%2F62QmyPzDttmFBpms5196pDhX7r9F3kUg20%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsotemuutostukiuusimaa&data=04%7C01%7Canu.toija%40hyte.fi%7C728192fe640148d6df8808d9d9a56d2a%7Cca98444dd0ee4d36a42bce2f97f4b9f0%7C0%7C0%7C637780126804741483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=EyBhK5cRIv2O4J6IQb2qf9lGc0h18y85FcAoxKrsfyk%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsotemuutostukiuusimaa&data=04%7C01%7Canu.toija%40hyte.fi%7C728192fe640148d6df8808d9d9a56d2a%7Cca98444dd0ee4d36a42bce2f97f4b9f0%7C0%7C0%7C637780126804741483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=EyBhK5cRIv2O4J6IQb2qf9lGc0h18y85FcAoxKrsfyk%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsotemuutostukiuusimaa&data=04%7C01%7Canu.toija%40hyte.fi%7C728192fe640148d6df8808d9d9a56d2a%7Cca98444dd0ee4d36a42bce2f97f4b9f0%7C0%7C0%7C637780126804741483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=EyBhK5cRIv2O4J6IQb2qf9lGc0h18y85FcAoxKrsfyk%3D&reserved=0
https://hyte.fi/2022/01/uudenmaan-jarjestojen-tietopaketti-aluevaaliehdokkaalle-2022/
https://hyte.fi/2022/01/uudenmaan-jarjestojen-tietopaketti-aluevaaliehdokkaalle-2022/
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Toimintaa 
yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoille 

 
 

(Yhdistys)toimijoiden 

ensimmäiset 

kuukausikahvit  

ti 25.1. klo 14-15:30 
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.  

Kahvit järjestetään koronasta 

johtuen tällä kerralla etänä. 

Tervetuloa mukaan! Varsinkin, jos 

haluat nähdä etäyhteydellä miltä 

Onnensillassa näyttää nyt remontin 

jälkeen.        

Kokoonnumme osoitteessa: https://onnensilta.whereby.com/kaarisilta 

Lisätietoja: www.hyvy.fi/tapahtumat/yhdistystoimijoiden-kuukausikahvit/ tai Heidiltä 

 
 

 

https://onnensilta.whereby.com/kaarisilta
http://www.hyvy.fi/tapahtumat/yhdistystoimijoiden-kuukausikahvit/
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Kaikille avointa 

toimintaa!  

Miten viestimme 

näyttävästi? 
Koulutus toteutetaan lähikoulutuksena 

koronatilanteen helpottaessa.  

Ilmoita kiinnostuksesi koulutukseen 

ilmoittautumalla mukaan, niin saat 

tiedon toteutumisajankohdasta: 

www.hyvy.fi/ilmoittaudu/ 

Maksuton koulutus on tarkoitettu 

kaikille avointa toimintaa järjestäville 

yhdistyksille ja voittoa tuottamattomille 

yhteisöille.  Ota mukaasi oma tietokone 

tai tabletti. 

Ensimmäinen osa: Mainoksen luonti 

maksuttomalla Canva-ohjelmalla  

Toinen osa: Mainoksen julkaisu 

verkossa ja alueen kanavissa 

Ilmoittaudu Uudenmaan hyvinvointialueiden ja 

Helsingin vammaisjärjestöjen sähköpostilistoille 
Edustatko jotain Uudellamaalla toimivaa vammais- tai 

pitkäaikaissairaiden järjestöä? Ilmoittaudu mukaan Uudenmaan 

hyvinvointialueiden ja Helsingin vammaisjärjestöjen sähköpostilistoille. 

 

Uudenmaan vammaisjärjestöjen vaikuttajaverkoston tavoitteena on edistää 

vammaisjärjestöjen keskinäistä tiedonvaihtoa ja vaikuttamistyötä Uudenmaan 

alueella. Tässä tarkoituksessa Uudellamaalla toimii koko alueen laajuinen 

vaikuttajaverkoston sähköpostilista. Olemme nyt muuttamassa toimintaa niin, että 

Uudenmaan laajuisen sähköpostilistan lisäksi perustetaan hyvinvointialuekohtaiset 

sähköpostilistat, joissa voidaan keskittyä yksittäisen alueen ajankohtaisiin asioihin. 

Vaikuttajaverkoston sähköpostilistalla tiedotetaan ja käydään keskustelua edelleen 

koko Uuttamaata koskevista ajankohtaisista asioista. Sähköpostilistojen ylläpitäjänä 

toimii Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry.  

Liity mukaan ja annan yhteystietosi listalle tästä! 

/ilmoittaudu/
/ilmoittaudu/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/c5c7a278-778d-47fe-a5d7-fe79990d858d?displayId=Fin2454916&questionsAnsweredByUrlParam=fbclid%3DIwAR0YwmCr94pzYt2RsTwWZNzXHw_LVfM4LTKGU4VKdIHAGKe9Ssz76XulFsU
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Keusoten kuulumiset! 
 

Korona 

Muistattehan tarkistaa Keusoten korona-

sivuilta korona kulloisetkin ohjeet 

www.keusote.fi/palvelumme/korona/  

 

 

 

Hyte-Allianssi toimintamalli jatkuu 

Keusoten Allianssi-hanke on päättynyt, mutta toiminta jatkuu vuonna 2022 oheisen 

toimintamallin mukaisesti 

Kiitos vielä kaikille mukana olleille järjestötoimijoille. Olemme yhdessä luoneet 20 

ennaltaehkäisevää polkua asukkaillemme. Polut ja osallistuneet järjestöt löytyvät 

oheisen kuvan keltaisen linkin takaa Keusoten nettisivulta. Lisäksi 41 järjestöä 

esitteli toimintaansa toisilleen sekä Keusoten ja kuntien työntekijöille – aivan 

huikeaa! Mikäli kiinnostuit toiminnasta ole yhteydessä marjut.suo@keusote.fi.   

http://www.keusote.fi/palvelumme/korona/
mailto:marjut.suo@keusote.fi
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Toimintaviestit löydät aina osoitteesta:  

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

Vapaaehtoistoiminnalle näkyvyyttä  

Oikeusministeriön Vapaa! - Fri! -hanke järjestää suuren viestintäkampanjan 

vapaaehtoistoiminnasta.  

Viestintätoimisto etsii nyt vapaaehtoistoiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia eri puolilta 

Suomea. Kampanjan ohessa medialle tarjotaan juttuja, joissa mukana on tarkoitus olla 

haastateltaviksi paikallisia vapaaehtoisia. 

Pyytäisin nyt teiltä apua nimien ja yhteystietojen hankkimiseksi ministeriölle ja viestintätoimistolle 

sopivista haastateltavista. Aikataulu on valitettavasti tiukka, eli viimeistään ke 26.1.2022 mennessä. 

Tiedot voi lähettää minulle: annika.raveala@kansalaisareena.fi 

Toivomus on, ettei haastateltava ole aiemmin ollut esillä mediassa. Mukana tulisi olla 

haastateltavan yhteystiedot, sekä lyhyt (max 400 merkkiä) esittely: 

• Kuka ja mistä? 

• Millaisessa vapaaehtoistoiminnassa mukana, mitä tekee? 

Kiitos etukäteen, toivottavasti saamme kattavan esittelyn suomalaisesta vapaaehtoiskentästä! 

Lisätietoja Vapaa! - Fri! -hankkeesta: https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM011:00/2021 

 

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/
mailto:annika.raveala@kansalaisareena.fi
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM011:00/2021
mailto:heidi.kokko@hyvy.fi
mailto:noora.widing@hyvy.fi

