
Tämä Yhdistysviesti on julkaistu 2.8.2022 

Yhdistysviesti  
Elokuu 2022 

Tärkeimmät:  

- Syksyn suunnittelu alkaa! Huomaathan, 

että ensimmäinen suunnittelukokous on 

jo 11.8. Lue lisää! s. 3. 

- Onnensillan syykausi alkaa ma 29.8.  

- (Yhdistys)toimijoiden kuukausikahveilla 

pääsee tutustumaan muihin, kuten 

uuteen toiminnanjohtajaamme 15.9. s.3 

- Yhteiskäyttövälineet nyt kätevästi 

yhdessä kaapissa s.2 
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Uutiset 
Onnensillan syyskausi alkaa ma 29.8.2022 
Onnensillan vapaaehtoistoiminta on ollut kesätauolla 16.6. alkaen. Toiminta jatkuu 

taas ma 29.8. Ryhmät aloittavat pääsääntöisesti syyskuun aikana, tarkasta 

ryhmäkohtaiset aloitusajat: www.hyvy.fi/tapahtumat/  

Henkilökunnan tavoitat elokuun aikana joko Onnensillasta tai etänä. Ota yhteyttä! 

• Anni Rekilä aloittaa toiminnanjohtajana 15.8.2022 anni.rekila@hyvy.fi  

• Noora puh. 045 168 4577 tai noora.widing@hyvy.fi 

• Heidi puh. 050 521 7074 tai heidi.kokko@hyvy.fi  

 

Yhteiskäyttövälineet 

alakerran aulassa 
Tule viihtymään Onnensiltaan! Alakerran aula on 

kaikkien käytössä oleva tila, jossa voit hyödyntää 

yhteiskäyttövälineitä. Tilassa voi vapaasti lepäillä 

kokousten välillä. Otathan Kulmasillassa tai 

Pikkusillassa olevat tilankäyttäjät huomioon.  

Yhteiskäyttövälineet vapaaehtoisten ja 

yhdistysten käyttöön 

- Pikkukeittiö minijääkaapilla ja 

kahvinkeittomahdollisuudella 

- Ompelukone 

- Jumppakepit, -pallot ja -painot 

- Askarteluvälineitä 

- Erilaisia sisä- ja seurapelejä 

- Shiatsutuoli, jalkahieromalaite 

- Kuntopyörä 

- Kirkasvalolamppu 

Askarteluvälineitä ym. saa lahjoittaa 

yhteiskäyttökaappiin, kunhan kaappi pysyy 

siistinä, eikä täyty liikaa.  

https://www.hyvy.fi/tapahtumat/
mailto:anni.rekila@hyvy.fi
mailto:noora.widing@hyvy.fi
mailto:heidi.kokko@hyvy.fi
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Toimintaa 
yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoille 

 

(Yhdistys)toimijoiden 

kuukausikahvi  
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/   

Syksyn kuukausikahvit klo 14-15:30:  

15.9., 13.10., 17.11. ja 15.12. 

Toimintaa lähempänä koteja!  

Ensimmäinen osa: Spotin valtaus  
Onnensilta laajentaa toimintaa alueolohuoneisiin eri puolille Hyvinkäätä. Tänä 

vuonna tavoitteena on aloittaa toiminta kahdessa pisteessä. Tule valtaamaan 

kanssamme kauppakeskus Willassa sijaitsevaa nuorisotila Spottia. Toiminta tarjoaa 

yhdistyksille verkostoitumis- ja yhdessä tekemisen paikkoja. Osallistujille 

alueolohuoneet tarjoavat mahdollisuuden osallistua ja toimia lähellä kotia. Kaikilla ei 

ole mahdollisuutta kulkea Onnensiltaan saakka. 

Syksyn aikataulu: 

- IDEAPAJA: to 11.8. klo 10- Spotissa (voit osallistua myös etänä)  

- Spotin valtaus -tapahtuma: ti 23.8. klo 13-15 Spotissa 

- Osallistujien ja vapaaehtoistoimijoiden IDEAPAJA: pe 26.8. klo 12-14 

 

KUINKA PÄÄSEN SPOTTIIN? Prisma-tasolla sijaitsevan Life-luontaistuotekaupan 

vieressä olevalla hissillä kolmanteen kerrokseen. Spotti on ensimmäinen liiketila hissin 

läheisyydessä.   

http://www.hyvy.fi/tapahtumat/kuukausikahvit/
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Onnenpäivä tulee taas! TO 22.9.22 klo 11-15 
 

TÄRKEÄÄ! Lue ainakin tämä:  

➔ Seuraava suunnittelutapaaminen on 24.8. klo 10-11, Onnensillassa. 

Osallistuminen on mahdollista myös etänä. Ilmoittaudu Heidille. 

➔ Tarvitsemme etukäteen: 

o Vapaaehtoisia jakamaan kahvilippuja ja tapahtuman mainoksia 

➔ Tarvitsemme tapahtumapäivänä to 22.9. klo 10-16 

o Vapaaehtoisia ja yhdistysten edustajia paikanpäälle,  

voit myös osallistua osaksi aikaa: Vapaaehtoistehtävät: kahvila, 

vastaanotto, puhtaanapito, tunnelman nostatus ja ihmisten yksilöllinen 

kohtaaminen ja ohjaus.  

o Jokaiselta yhdistykseltä ”yhdistyspyykkinarulle” esitteitä: 

▪ Jokainen yhdistys vastaa itse oman taskun täyttämisestä. 

▪ Esitteiden tulisi olla kevyitä, jotta muovitasku ei repeä. 

▪ Tapahtuma tuottaa taskuihin kansilehden, jossa lukee 

yhdistyksen nimi ja kotisivuosoite.  

o Esityksiä/tietoiskuja/toimintakokeiluja Kaarisillassa  

▪ Käy ilmoittamassa oma osuus 17.8.22 mennessä:  

https://forms.gle/MA1CYpKU83ymVm3c7  

▪ Pyrimme ryhmittelemään tietoiskuja mielekkäiksi 

kokonaisuuksiksi.  
 

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.  

https://forms.gle/MA1CYpKU83ymVm3c7
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Vapaaehtoisten peruskurssi 13.9. ja 20.9. 
Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus järjestetään nyt kuudennen kerran Hyvinkään 

eri yhdistysten ja toimijoiden yhteistyössä. Koulutus toteutetaan koronatilanne 

huomioiden. Koulutus on maksuton ja kaikille avoin! 

Lue lisää: https://www.hyvy.fi/mukaantoimimaan/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miten voit edistää hyvinvointia ja terveyttä? 

Täältä löydät tietoa, testejä ja tukea arkeesi 
Keski-Uudenmaan alueen asukkaiden käytössä on Tukea hyvinvointiin ja terveyteen 

-verkkosivut. Sivuilta voi etsiä tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä 

aihekohtaisesti. Aiheita ovat esimerkiksi liikunta, ravitsemus, yksinäisyys, 

mielenterveys, painonhallinta, päihteettömyyden tuki, seksuaaliterveys, erilaiset 

elämäntilanteet, muisti ja uniapnea. Sivuilla olevat linkit ohjaavat myös eri 

toimijoiden pariin, jos tarvitset tilanteeseesi lisää tukea. 

https://www.keusote.fi/palvelumme/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/tukea-

hyvinvointiin-ja-terveyteen/  

 

  

https://www.hyvy.fi/mukaantoimimaan/
https://www.keusote.fi/palvelumme/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/tukea-hyvinvointiin-ja-terveyteen/
https://www.keusote.fi/palvelumme/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/tukea-hyvinvointiin-ja-terveyteen/
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Pakolaisen matka kuntaan – webinaari torstaina 

1.9.2022 kello 12.30 – 15.30  
Haluatko tietää lisää pakolaisen matkasta Suomeen ja alkuvaiheen 

kotoutumisesta? Entä miten voimme omassa työssämme entistä 

paremmin edistää vastasaapuneiden sujuvaa kotoutumista? Tervetuloa 

kuulemaan aiheesta!  

Webinaari on perustason koulutus ja suunnattu kuntien työntekijöille eri 

sektoreilta. Webinaari soveltuu myös kuntien järjestö- ja vapaaehtoistyön 

kumppaneille, jotka tukevat työssään kotoutuvia pakolaistaustaisia ihmisiä ja muita 

maahan muuttaneita. Webinaari tarjoaa yleiskuvan kiintiöpakolaisen matkasta 

Suomeen sekä kiintiöpakolaisen vastaanotosta ja kotoutumisen alkuvaiheista 

kunnissa. Webinaari on maksuton.  

➔ Microsoft Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille 31.8. 

➔ Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 30.8.2022  

klo 23.00 mennessä tästä linkistä  

(tai oheisen QR-koodin kautta kännykän kameraa käyttäen).  

Lisätietoja: Maahanmuuttajatyön koordinaattori  

Miina Pyylehto p. 040 707 1196 miina.pyylehto@hyvinkaa.fi 

 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/7374084e-8892-41ad-9367-786f1b54a814?displayId=Fin2592862
mailto:miina.pyylehto@hyvinkaa.fi
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Toimintaviestit löydät aina osoitteesta:  

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

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:heidi.kokko@hyvy.fi
mailto:noora.widing@hyvy.fi

