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Uutiset 
Kiirastorstaina Onnensilta  

on kiinni 
Kiirastorstaina 14.4.2022 Onnensillan 

yhteisökahvila ja kohtaamispaikka on suljettuna. 

Yhdistykset voivat kokoontua omien tilavarausten 

mukaisesti.  

Koronarajoitukset Onnensillassa 

Onnensillassa suositellaan käytettäväksi 

kasvomaskia! Kokoontumisrajoitukset on 

peruttu.  

 

Jos haluatte tehdä Keusoten kanssa yhteistyötä, 

käykää tarkastamassa teidän oma vastinpari  
Keusoten sivuilla: https://www.keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/tkio/hankkeet/hyte-

allianssi/ nimetyt vastinparit. Nämä vastinparit ohjaavat teidät oikean henkilön 

puheille. Lisätietoja myös tästä Yhdistysviestistä otsikon ” Keusoten Hyte-Allianssi 

kiittää yhteistyöstä” alta.  

 

Jätehuolto uudistunut 
Onnensillan jätteiden kierrätys on uudistunut. Nyt ovat käytössä seka-, bio-,  

muovi-, lehtikeräyspaperi- ja kartonkikeräysastiat. 

Viettehän omat jätteenne takapihan kierrätyspisteeseen.  

https://www.keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/tkio/hankkeet/hyte-allianssi/
https://www.keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/tkio/hankkeet/hyte-allianssi/
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Toimintaa 
yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoille 

 

Jäsenillenne tiedoksi! 

Mahdollisuus saada 

tietokone lainaan 
Nyt on mahdollista saada harjoittelua 

varten Chromebook-tietokone 

lainakäyttöön ja ohjausta vapaaehtoisilta 

ohjaajilta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevätkauden viimeinen! 

(Yhdistys)toimijoiden 

kuukausikahvi  

ke 13.4. klo14-15:30 
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.  
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Lisätietoja: www.hyvy.fi/tapahtumat/kuukausikahvit/   

Kevään viimeinen kuukausikahvi 19.5. on 

peruttu.  

Järjestöneuvottelukunta muodostumassa 
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto lähettää Hyvyn jäsenjärjestöille 

seuraavat terveiset: Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle on perusteilla 

Järjestöneuvottelukunta. Järjestöneuvottelukunnan tehtävänä on vaikuttaa alueen 

hyvinvoinnin lisäämiseen ja sen oikeudenmukaiseen jakautumiseen. 

Järjestöneuvottelukunta välittää koordinoidusti viestiä ja vaikuttaa järjestöjen ja 

järjestöjen kohderyhmien asioita hyvinvointialueelle ja kuntiin. Samalla 

järjestöneuvottelukunta toimii yhdyspintana kuntien, hyvinvointialueen ja järjestöjen 

välillä. 

  

Järjestöneuvottelukunta koostuu teemaverkostoista, joilla on kullakin kaksi 

edustajaa Järjestöneuvottelukunnassa. Teemaverkostot ovat itsenäisiä ja niiden 

toimintaan voi tulla kuka vain.  

  

1. Lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen verkosto 

• Yhteyshenkilö: Minna Maanpää, 

MLL:n Uudenmaan piiri, minna.maanpaa@mll.fi 

2. Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen verkosto 

• Yhteyshenkilö: Hanna Koppelomäki Werkko 

ry  hanna.koppelomaki@kokewa.fi 

3. Ikäihmisten kanssa toimivat järjestöjen verkosto eli järjestöjen 

ikäverkosto 

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

4. Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden järjestöverkosto 

• Yhteyshenkilö: Aapo Rantanen Invalidiliitto ry 

aapo.rantanen@invalidiliitto.fi  

5. Muiden järjestöjen verkosto 

• monialajärjestöt ja kaikki ne, jotka eivät löydä omaa 

verkostoansa edellä mainituista. Tästä teemaverkostosta voi 

syntyä jatkossa uusia teemaverkostoja tarpeen mukaan. 

• Yhteyshenkilö: Saana Sandholm, Keski-Uudenmaan 

Yhdistysverkosto ry saana.sandholm@yhdistysverkosto.fi  

http://www.hyvy.fi/tapahtumat/kuukausikahvit/
mailto:minna.maanpaa@mll.fi
mailto:hanna.koppelomaki@kokewa.fi
mailto:paivi.tiittula@valli.fi
mailto:aapo.rantanen@invalidiliitto.fi
mailto:saana.sandholm@yhdistysverkosto.fi
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Järjestöneuvottelukuntaa on valmisteltu keskusteluissa ja työpajoissa. Tästä 

työskentelystä on nyt tehty yhteenveto, joka on kaikkien järjestötoimijoiden 

kommentoitavissa Webropolin kautta. Kommenteille varattu aika on lyhyt, 

linkki sulkeutuu 11.4.  Tästä pääsette lukemaan työpajan yhteenvetoa ja 

kommentoimaan. https://link.webropol.com/s/JNKluonnos 

Yhdenpäivän juttu 26.5.  

→ paikkavarauksia voi tehdä 
Hyvinkään kaupungin perinteinen Yhden Päivän Juttu -tapahtuma järjestetään jälleen 

helatorstaina 26.5.2022! Päätapahtuma yhdistysten esittelypisteineen sijoittuu 

Hyvinkään toriterassille ja sen ympäristöön.  

Alustavia paikkavarauksia voi tehdä jo nyt! 

Hyvinkään kaupunkiyhdistys 

toiminnanjohtaja Suvi Viljanen  

hyvinkaan.kaupunkiyhdistys@gmail.com  

p. 045 112 0128 

 

Digitukimessut 

10.5.2022 
Hyvinkään Kaupungintalolla 

10.5.2022 järjestettävästä 

tapahtumasta vastaa 

Hyvinkään Laurea-

ammattikorkeakoulun 

opiskelijoista koostuva 

projektitiimi. Digi tutuksi -

tapahtuma on suunnattu 

kaikille, jotka kokevat 

tarvitsevansa apua erilaisissa 

digiasioissa sekä erityisesti 

ikäihmisille, syrjäytyneille 

sekä maahanmuuttajille. 

Tilaisuus on kaikille 

maksuton. Tervetuloa 

mukaan! 

 

https://link.webropol.com/s/JNKluonnos
mailto:hyvinkaan.kaupunkiyhdistys@gmail.com
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Tikitiistait 
 

 

SAVE THE DATE! Merkkaahan kalenteriin Sillankulman & Kohtaamispaikka 

Ellinkulman yhteiset Tikitiistai -demoviikot!  

• Tiistai 10.5. 

• Tiistai Perjantai 20.5. 

• Tiistai 24.5. 

 Lisätietoa tapahtumista myöhemmin mm. Sillankulman Facebook -sivuilta. 
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Keusoten Hyte-Allianssi kiittää yhteistyöstä 
Hei järjestö- ja seurakuntatoimija! Kiitos vielä kerran panoksestasi HYTE-allianssin 

asukaspolkujen rakentamiseen! Polkuja on tehty yhdessä jo 29 kappaletta, joista 18 

on julkaistu Keusoten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkkosivuilla. 

Polkujen julkaisutyö jatkuu. Käythän tutustumassa jo valmistuneisiin 

ennaltaehkäiseviin polkuihin seuraavasta linkistä: 

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

edistaminen/tukeahyvinvointiin-ja-terveyteen/  

Jatkamme kevään aikana ennaltaehkäisevien asiakaspolkujen kuvaamista Teamsin 

välityksellä. Valitettavasti olemme jääneet aikataulusta jälkeen Keusoten 

asukasprosessialustan uudistamisen aikataulun vuoksi. Keusoten uudistus tapahtuu 

kevään aikana, joten aloitamme järjestötoiminnan vakioimisprosessien kuvaamisen 

syksyllä. Palaamme tarkemmin syksyn aikatauluun.  

Olen saanut teiltä muutamia ehdotuksia järjestötoiminnan vakioimisesta 

asiakasprosessiin, kiitos niistä! Toivon teiltä vielä lisää ehdotuksia toimintanne 

vakioimisesta ja vastinpareistanne asiakasprosesseihimme. Keusoten palvelualueiden 

vastinparit on julkaistu verkkosivuilla ja heihin voi olla yhteydessä yhteistyön ja 

vuoropuhelun merkeissä. Vastinparit löydät Hyte-allianssin sivulta: 

https://www.keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/tkio/hankkeet/hyte-allianssi/  

Tervetuloa HYTE-allianssi opinnäytetyön tutkimuskysymysten 

ennakkoesittelyyn keskiviikkona 27.4.2022 klo 15–17!  

Saveli Näkkäläjärvi kertoo opinnäytetyöstään ja avaa ennakkoon kyselytutkimuksen 

kysymyksiä. Opinnäytetyössä tutkitaan 

HYTEallianssitoimintaa ja sen toteutumista 

kumppanuusmallin mukaisesti. Kysely 

tullaan lähettämään sinulle tilaisuuden 

jälkeen sähköpostitse. Kyselyyn 

vastaamalla voit vaikuttaa 

yhteistyöhömme.  

Tehdään yhdessä hyviä polkuja kohti 

hyvinvointialuetta!  

Marjut Suo, erityisasiantuntija,  

p. 050 497 2557, 

marjut.suo@keusote.fi 

 

 

 

Tarkasta Keusoten 

ennaltaehkäisevistä 

poluista oman järjestön 

tarpeet! 

Jos puututte listalta tai 

toivotte muutosta,  

ottakaa yhteys Keusoten  

Marjut Suohon tai  

Laura Busiin.  

https://www.keusote.fi/palvelumme/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/tukeahyvinvointiin-ja-terveyteen/
https://www.keusote.fi/palvelumme/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/tukeahyvinvointiin-ja-terveyteen/
https://www.keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/tkio/hankkeet/hyte-allianssi/
mailto:marjut.suo@keusote.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

