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TOIMINTAKERTOMUS  

VUODELTA 
 
 
 
 
 

1.YHDISTYKSEN TARKOITUS JA SÄÄNTÖJEN MUKAISET TAVOITTEET 
 

 

Hyvinkään Yhdistykset ry:n tarkoituksena on edistää Hyvinkään alueen väestön terveyttä, fyysistä, 

psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Yhdistys luo edellytyksiä jäsenyhdistystensä yhteistyölle ja 

kehittää yhteistyötä eri yhdistysten, Hyvinkään kaupungin sekä muiden sidosryhmien kanssa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

− hallinnoi tarkoitukseen sopivia toimitiloja 

− toimii asiantuntija−, kehittämis−, hanke− ja 

   yhteistoimintaorganisaationa− toimii toiminta− ja kohtaamispaikkana 

− harjoittaa tiedotus− ja julkaisutoimintaa 

− tekee esityksiä ja aloitteita 

− ohjaa ja neuvoo jäsenyhdistyksiään  

   sekä toimintakeskuksessa kävijöitä 
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YVINKÄÄN YHDISTYKSET RY:N HALLITUS JA KOKOUKSET 
 

 

Hyvinkään Yhdistykset ry:n hallituksen jäseninä toimivat seuraavat henkilöt: 

 

Chrons Aija puheenjohtaja, Hyvinkään Reumayhdistys ry 

Puupponen Riitta  varapuheenjohtaja, Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry 
Karhunen Tuula Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry 

Vainio Marja Hyvinkään Invalidit ry 

Valtonen Lasse Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry/Hyvinkään osasto 

Vuorinen Erna Hyvinkään Sydänyhdistys ry 

Wirén Sari  Helsingin Epilepsiayhdistys ry/Hyvinkään kerho 

Isotalo Panu Hyvinkään kaupunki, hyvinvointipäällikkö 

 

Koskelainen, Marja ulkopuolinen sihteeri, Hyvy ry:n toiminnanjohtaja  

 

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa.  

Yhdistyksen sääntömääräiset jäsenistön kokoukset pidettiin 26.3. ja 29.10.2019 Onnensillassa. 

Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.  

 
 
 

3. HENKILÖSTÖRESURSSIT 
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4. TOIMITILAT 
 

 

Hyvinkään Yhdistykset ry hallinnoi Onnensillan 

järjestö- ja toimintakeskusta. Yhteisessä 

toimintakeskuksessa on n. 550 m2 

kokoontumistilaa toiminnan toteuttamista 
varten. Yhdistyksen vastuulla on myös Siltakatu 

6:ssa sijaitsevat neljä vuokra-asuntoa sekä koko 

talon sekä piha-alueen kiinteistönhoito. 

Ulkopuolisia yrittäjiä on palkattu hoitamaan 

isännöintiä, kiinteistönhuoltoa, turvallisuuden 

valvontaa, siivousta sekä sähköisen ulko-oven ja 

invalidihissin huoltoa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.  STEA- RAHOITTEISEN TOIMINNAN TAVOITTEIDEN 

TOTEUTUMINEN 
 

AK- HANKE ”SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN TOIMINTAKESKUKSEN TOIMINTA JA 

VAPAAEHTOISTYÖN TOIMINTAVERKOSTON KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ”  
 

TAVOITTEET VUODELLE 2019 
 

Vuoden 2019 yleistavoitteena Hyvinkään Yhdistykset ry:llä oli yhdistyksen strategiatyön 

jatkaminen ja käytäntöön jalkauttaminen. Sekä henkilökunnan että hallituksen jäsenten mielestä 

tavoite on toteutunut hyvin. On otettu isoja askeleita ja saatu konkreettista aikaan. Strategiakokonaisuus 

on kirjoitettu auki. SWOT -analyysi on tehty sekä arvot, missio ja visio laadittu. Strategiatyöhön 

osallistuivat koko henkilökunta, hallitus, jäsenyhdistykset sekä Onnensillan kävijät. Strategiaa on viety 
käytäntöön tuottamalla Onnensillan palvelulupaus, johon kaikki toimijat, myös vapaaehtoiset, sitoutuvat. 

Palvelulupauksen ytimessä on ihmisten kohtaaminen. Vuonna 2020 strategiaa pidetään esillä ja 

jalkautetaan lisää käytäntöön. 
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1. Toimintakeskuksen toimintaedellytysten 

turvaaminen 

− kokoontumistilojen, välineiden, laitteiden ja 

tarvikkeiden ajanmukaisina ja tarvetta vastaavana 

pitäminen 

− viihtyisyyden ja kodinomaisuuden lisääminen 

Onnensillan tiloissa 
 

2. Olohuonetoiminnan kehittäminen 

− kävijöiden yksinäisyyden tunne vähenee ja 

osallisuuden kokemus vahvistuu 

-jokainen olohuonekävijä tulee kohdatuksi  

− lisätään olohuoneen yhteisöllisyyttä ja 

toiminnallisuutta toimintanurkkauksella, johon tulee 

aktiviteetteja ja istuskeluryhmiä 

Hallituksen jäsenten ja henkilökunnan 

mielestä tavoite on toteutunut hyvin. On 

hankittu valkotauluja, ääntä eristäviä 

verhoja sekä uusittu laitteistoja. Uusitusta 

sisustuksen ilmeestä on tullut lähes 

päivittäin positiivista palautetta kävijöiltä. 

Tavoite toteutui sekä hallituksen jäsenten 

että henkilökunnan mielestä hyvin. 

Olohuoneen ilme saatiin viihtyisäksi ja 

ihmiset tykkäävät istua uusilla 

nojatuoleilla, tehdä palapelejä ym. 

Kävijöiltä on tullut paljon positiivista 

palautetta henkilökunnasta ja että 

heidän kanssaan on juteltu. 
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Alkuvuodesta todettiin 

kehittämiskohteiksi asiakaskes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

3. Vapaaehtoisten roolin selkiyttäminen 

− vapaaehtoinen voi toimia paitsi 

kahvioemäntänä, esimerkiksi olohuoneen 

sisäänheittäjänä, rinnalla kulkijana, peli- tai 

sauvakävelykaverina ja kehittää olohuoneen 

toiminnallisuutta omien vahvuuksiensa mukaan 

 
 

 

4. Kattava ja monipuolinen tiedottaminen 

− tiedottaminen kotisivuilla, Facebookissa, 

paikallislehdissä, Onnensillan ilmoitustauluilla, 

tapahtumailmoituksia jakamalla ja suullisesti 

− siirrytään yksittäisten tapahtumailmoitusten 

julkaisusta vihkoseen, jossa kerrotaan erilaisista 

kaikille avoimista tapahtumista 
 

Henkilökunnan mielestä tavoite on 

toteutunut hyvin, hallituksen jäsenet eivät 

osanneet vastata kysymykseen. 

Vapaaehtoisia sekä kuntouttavaan 
työtoimintaan tulevia on ollut hyvin 

saatavilla. Olohuoneeseen on saatu 

enemmän toiminnallisuutta: palapelejä, 

käsitöitä, askartelua, taukojumppaa. 

Vapaaehtoiset vievät toimintavihkoja eri 

pisteisiin ja houkuttelevat uusia kävijöitä. 

Hallituksen jäsenten mielestä tavoite on 

toteutunut erittäin hyvin, henkilökunnan 

mielestä hyvin. Iloinen ja värikäs 

toimintavihko on ollut menestys. Sitä on 

jaettu 1360 kpl (vuonna 2018 650). 

Paikallislehdessä on tiedotettu muutaman 

kerran vuodessa. Somessa on oltu 

aktiivisia. Otettiin uutena Instagram 

haltuun, nuoret huomioiden. Viestintä vie 

n. 50 % toiminnanohjaajan työajasta. 
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Vuoden 2019 aikana Hyvinkään Yhdistykset järjesti itse sekä yhteistyössä eri järjestöjen, Hyvinkään 

kaupungin, seurakunnan ja muiden sidosryhmien kanssa yleisöluentoja ja koulutustilaisuuksia sekä kaikille 

avoimia tapahtumia, yhteensä 9 eri sisältöistä yksittäistä tilaisuutta. Toimintavuoden kohokohtia olivat 

Onnensillan tupaantuliaiset, Onnenpäivä, Esteettömyyspäivä, viestintäpäivä, Unelmapaja ja Joulun 

odottajaiset. Tapahtumat keräsivät yhteensä n. 950 hlöä. Lisäksi toteutettiin kaikille avoimia, toistuvia 

toimintaryhmiä, mm. tuolijumppaa, kuulolähipalvelua, digineuvontaa, sydäntuki -iltoja, bingoa, 

neulekahvilatoimintaa, yhteislaulua ym. Toistuvia tapahtumia oli vuonna 2019 16 eri lajia.  

 

Toimintavuonna toiminnanohjaaja keskittyi erityisesti maahanmuuttajatyöhön tutustumiseen ja 

verkostoitumiseen. Toiminnanohjaaja osallistui mm. kotoutumisen tuki -työryhmään, jossa laadittiin 

yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Hyvinkään kotoutumissuunnitelma, sekä monikulttuurinen 

vuorovaikutus - koulutukseen. Onnensillassa oli Hyriasta neljä maahan muuttanutta henkilöä 

kieliharjoittelussa. Lisäksi kokeiltiin Suomeen muuttaneiden äitien ja Onnensillan mummojen yhteistä 

leivonta- ja ruoanlaittoryhmää Nuorisotalo Sillassa. Toiminta järjestettiin yhdessä SPR:n ja Hyvinkään 

kaupungin kanssa. Onnensillassa kävi tutustumassa myös joukko nuoria maahan muuttaneita, jotka olivat 

hiljattain valmistuneet yhteisöjärjestäjiksi.  

Hallituksen jäsenet eivät osanneet vastata 

kysymykseen. Henkilökunta arvioi tavoitteen 

toteutuneen erittäin hyvin. Oppilaitosten 

(Laurea, Hyria, lukio) kanssa on erittäin 

hyvää yhteistyötä. 

Maahanmuuttajaverkostoyhteistyö on tullut 

uutena kuvioihin ja on laajaa. Samoin 

yhteistyö kaupungin vapaaehtoistyön kanssa. 

Keusoten kanssa on viriävää yhteistyötä.  

On valikoitu tärkeimmät verkostot. 

 

6. Arviointi 

- jatketaan toiminnan tulosten ja  

vaikutusten arvioinnin kehittämistä  

STEA:lta saadun palautteen sekä Artsi -hankkeen 

oppien pohjalta 
 

 

 

5. Yhteistyöverkostojen kehittäminen 

− yhteistyön edelleen kehittäminen eri 

yhdistysten, Hyvinkään kaupungin, srk:n, sairaalan 

kanssa  

− selvitetään, missä verkostoissa on tärkeää olla ja 

karsitaan mahdollisia vähemmän tärkeitä yhteisöjä, 

painopisteen ollessa olohuonetoiminnan 

kehittämisessä 
 

Hallituksen jäsenet eivät osanneet 

kommentoida tavoitteen toteutumista. 

Henkilökunnan mielestä tavoite toteutui 

hyvin. Toimintavuonna on kerätty 

seurantatietoa kaikilta kohderyhmiltä. 

Kyselylomakkeita on muokattu entistä 

konkreettisemman tiedon saamiseksi 

sekä tuloksia ja vaikutuksia esitetään 

suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 

Itsearviointia on tehty useita kertoja 

vuodessa ja aina tapahtumien jälkeen. 
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PROJEKTI ”MAAILMA MUUTTUU - YHDISTYSTOIMINTA MUUTTUU” 

Maailma muuttuu – yhdistystoiminta muuttuu -hanke käynnistyi huhtikuussa 2018. Hankkeen rahoittaja 

on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Hanke on kolmivuotinen ja se jatkuu 

alkuvuoteen 2021 saakka. Hankkeella on yksi työntekijä.  

 

Hankkeen toinen toimintavuosi on syventänyt yhdistysten 

välistä yhteistyötä. Yhteistoiminnasta on tullut 

arkipäivää ja useita vuosittain toistuvia tapahtumia, ja 

yhteistoiminnan muotoja on kehittynyt hankkeen myötä. 

Ennakkoluuloton uuden kokeileminen ja toimeen 

tarttuminen yhteisten tavoitteiden mukaan on ollut 

huomattavaa. Kaikkiin yhteistoiminnan tavoitteisiin on 

päästy moninkertaisesti niin työntekijöiden, 

kohderyhmän, vapaaehtoisten kuin 

yhteistyökumppaneidenkin mukaan. Kyseessä on 

orastava toimintakulttuurin muutos. 

 

Työntekijöiden, kohderyhmän ja yhteistyökumppaneiden 

mielestä yhdistysten perusasioiden kuntoon 

laittaminen -tavoite on saavutettu erinomaisesti. 

Hankkeen tavoitteiden mukaisesti kaikilla jäsenyhdistyksillä  

on omat kotisivut käytössä tai vähintään ne ovat työnalla.  

Kaikissa jäsenyhdistyksissä on sähköpostia ja tietokonetta   

käyttäviä toimijoita. Facebook on viestintäkanavana 54 % yhdistyksistä, joten tässä on vielä 

kehitettävää. Kehitys tähän mennessä on ollut merkittävä, koska hankkeen alkaessa keväällä 2018 vain 

yhdellä yhdistyksistä oli Facebook viestintäkanavana. Kokonaisuutena viestinnän 

nykyaikaistamisen -tavoite on saavutettu kohtalaisesti. Myös yhteistyökumppaneiden mielestä 
kehitystä on tapahtunut. Nykyaikaisten tiedotteiden tai esitteiden laatimisen koulutuksiin on 

osallistunut 16 yhdistystä. Koulutustarve on vielä huomattava ja itsenäistä harjoittelua tuetusti on 

tarpeen vielä jatkaa. Osa yhdistyksistä pitäytyy perinteisissä viestintävälineissä ja osa yhdistyksistä ei 

tarvitse tukea. 

 

Hallitustyöskentely toimivaksi -tavoite on toteutunut pääosin 

hankehakemuksen tavoitteiden mukaisesti. Yhdistystoimijoiden strateginen 

ajattelu on vahvistunut ja konkreettisia kehitysprosesseja on käynnistynyt 

useissa yhdistyksissä. Vastuunjako ja vapaaehtoistoimijoiden johtamisen 

välineitä ja oppeja on omaksuttu yhdistyksille yksilöllisesti räätälöidyissä 

virkistys- ja kehittämispäivissä.  

 

Toiminnan uudistuminen -tavoite on hankkeen ytimessä. Tahto 

muutokselle on syntynyt niin työntekijöiden, kohderyhmän kuin 

vapaaehtoisten mukaan. Pop Up -toimintaan on löytynyt vapaaehtoisia 

kiitettävästi, kun on järjestetty yhdistysten yhteistoimintaa. Nuorten ja työikäisten 

tavoittaminen toteutuu vapaaehtoistoiminnan peruskurssilla ja työikäisille suunnatun diagnoosirajat 

ylittävän toimintaryhmän puitteissa. Kirjallisen ja spontaanin palautteen perusteella hanke on 

rakentanut toivottua yhteisöllisyyttä yhdistystoimijoiden välille. "Aikaisemmin yhdistykset ovat 
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toimineet samassa talossa tuntematta toisiaan. Nyt talossa on paljon uusia tuttuja." Toistuvasti 

kuvataan avoimuuden ja yhteisöllisyyden lisääntymistä sisäisesti yhdistyksissä sekä eri yhdistysten 

välillä. Tuloksena on vähitellen syntyvä toimintakulttuurin muutos. 

 

Hankkeen tavoitteet saavutettiin osittain erinomaisesti, osittain on vielä työtä 

tehtävänä. Tavoitteisiin pääsyyn on vaikuttanut myönteisesti toimijoiden 

sitoutuminen ja innostuminen toimintansa kehittämiseen. Haasteellista 

on toimijoiden ikärakenne, koska iäkkäillä toimijoilla ei ole esimerkiksi 

työelämästä juurikaan kokemusta tietoteknisten välineiden käytöstä. 

Uuden oppiminen vaatii paljon aikaa. 

Toistuvaa tukea ja koulutusta tarvitaan 

yhä. Työntekijät, vapaaehtoiset, 

yhdistystoimijat sekä 

yhteistyökumppanit ovat kaikki sitä 

mieltä, että projekti tulisi saada 

Hyvinkään Yhdistykset ry:n pysyväksi 

toiminnaksi. 
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7. YHTEISTYÖ 
 

 

 

Yhteistyö eri sosiaali- ja terveysjärjestöjen, Hyvinkään kaupungin, seurakunnan, sairaalan, eri 
oppilaitosten sekä muiden sidosryhmien kanssa muodosti merkittävän osuuden koko toiminnan 

sisällöstä. Hyvinkään valikkoryhmä kokoontui aktiivisesti noin kerran kuukaudessa, toimintavuonna 

keskityttiin syksyn vapaaehtoiskoulutuksen edelleen kehittämiseen ja toteutukseen. Koulutukseen 

osallistui 37 uutta vapaaehtoista. Yhteistyö Hyvinkään Opiston Kansalaisopisto -kotoutujan majakka -

hankkeen kanssa jatkui ja koulutuksen järjestäminen Hyvinkään Opistolla mahdollistui jälleen.  

 

Onnensillassa kävi tutustujia mm. Kierrätyskeskuksesta, Hyvinkään yhteiskoulun vapaaehtoiskurssilta, 

Laurean FINJAP -hankkeesta sekä Spr:n Koti Hyvinkäällä -hankkeesta. Toiminnanohjaaja kävi 

esittelemässä Onnensillan toimintaa mm. Kierrätyskeskuksessa, Järjestötalolla sekä nuorten 

Ohjaamossa. Uudenlainen yhteistyö käynnistyi Hyrian lähihoitajaopiskelijoiden kanssa, jotka toteuttivat 

Onnensillassa leppoisaa liikuntaa ja tekivät veloituksetta hyvinvointimittauksia. Myös Keusoten 

ikäihmisten palveluohjaajat jalkautuivat Onnensiltaan esittelemään ikäihmisten palveluja.  

 

Hyvinkään kaupungin työllisyyspalveluiden kautta oli kolme henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa ja 

yksi henkilö TE -toimiston kautta työkokeilussa.     

 

 

 

Toiminnanjohtaja osallistui seuraaviin työryhmiin tai verkostoihin: 

o Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveysalan yhdistysten toiminnanjohtajien yhteistyöverkosto 

o Tiivistä yhteistyötä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n toiminnanjohtajan kanssa 

o Maailma muuttuu – yhdistystoiminta muuttuu- projektin ohjausryhmä  

o Kumaja- verkosto, järjestöt mukana muutoksessa 

 

 

Toiminnanohjaaja osallistui seuraaviin yhteistyöryhmiin: 

o Hyvinkään valikkoryhmä pj. 

o Vanhusten viikon sekä Seniorimessujen suunnittelutyöryhmä 

o Kaste -hankkeen Kotona kokonainen elämä -koordinaatiotyöryhmä 

o Omaishoidon verkosto 

o Työ & Elämä -tapahtuman suunnitteluverkosto 

o Ikä Arvokas -hankkeen yhteistyötapaaminen 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

8. HENKILÖKUNNAN KOULUTUSPÄIVÄT, TYÖNOHJAUS SEKÄ 

TUTUSTUMISKÄYNNIT 
 

 

Toiminnanjohtaja kävi kuukausittain yksilötyönohjauksessa ja osallistui toimintavuoden aikana seuraaviin 

koulutustapahtumiin: 

o Kumaja:n järjestämä Järjestöjen yhteisjärjestöt- seminaari Vantaalla 

o STEA:n arviointikoulutuspäivä Tampereella 

o Soste:n talous- ja hallintopäivät Helsingissä 

o Defibrillaattori -koulutus 

 

 

Toiminnanohjaaja osallistui seuraaviin koulutustilaisuuksiin: 

o Defibrillaattori -koulutus 

o Viestintäpäivä yhdessä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston kanssa 

o Unelmapaja – strategiakoulutus 
o Kulttuurienvälinen vuorovaikutus, TSL 

 

Yhdistysohjaaja osallistui seuraaviin koulutustilaisuuksiin: 

o Defibrillaattori -koulutus 

o Sähköisen näytön käyttökoulutus 

o Vaikuttavuuden vertaissparraus, SOSTE -koulutus Helsingissä 

o Tulevaisuuden näkymät järjestöissä, OSANA oy -koulutus Helsingissä 

o Kansalaisareenan Palvelumuotoilua vapaaehtoistoimintaan – järkeä vai ei? -koulutus Jyväskylässä 

  

 

Henkilökunta kävi työryhmän yhteisessä työnohjauksessa kuukausittain. 
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9. LOPUKSI 
 

 

Vuotta 2019 leimasi vuonna 2018 toteutetun Onnensillan viihtyisyyden ja asiakaskeskeisyyden lisäämisen 

tulosten näkyminen arjessa. Lähes päivittäin tuli positiivista palautetta tilojen kodikkuudesta ja 
Onnensillan olohuoneessa vallitsevasta hyvästä ilmapiiristä. Onnensiltaa kuvattiin esimerkiksi toiseksi 

kodiksi. Strategiaa tehtiin yhdessä kaikkien tahojen kanssa ja vietiin käytäntöön mm. tekemällä 

Onnensillan olohuoneen palvelulupaus. Maailma muuttuu – yhdistystoiminta muuttuu- projekti oli 

merkittävässä roolissa siinä, että toimintakulttuuri alkoi muuttua ja yhteistoiminnasta tuli arkipäivää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maailma muuttuu – 
mekin muutumme 

Uudistumme, toimimme 

yhdessä ja voimme hyvin 
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HYVINKÄÄN YHDISTYKSET RY:N 

HYVJÄSENYHDISTYKSET VUONNA 2019 
 
1.  Aivovammayhdistys AVY ry/Hyvinkään aivoituskerho 
2.  Asenne Martat ry 

3.  Eläkeliiton Hyvinkään yhdistys ry 
4.  Endometrioosi ry/Hyvinkään vertaistukiryhmä 

5.  Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry/ Hyvinkään Seudun osasto 
6.  Hyvinkään Eläkeläiset ry 

7.  Hyvinkään Eläkeläistuki ry 
8.  Hyvinkään Eläkkeensaajat ry 

9. Hyvinkään Hengitysyhdistys ry 
10. Hyvinkään Invalidit ry 

11. Hyvinkään Julkisen Alan Eläkeläiset ry 
12. Hyvinkään Kansalliset Seniorit ry 

13. Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry 
14.Hyvinkään Kotien Puolesta ry 

15. Hyvinkään Kuulo ry 
16  Hyvinkään MS-kerho EXTRA 
17. Hyvinkään-Nurmijärven Senioriopettajat ry 

18. Hyvinkään Näkövammaiset ry 
19. Hyvinkään Parkinson kerho 

20. Hyvinkään Reumayhdistys ry 
21. Hyvinkään Selkäyhdistys ry 

22. Hyvinkään Senioritanssijat ry 
23. Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry 

24. Hyvinkään Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 
25. Hyvinkään Seudun Diabetesyhdistys ry 

26. Hyvinkään Seudun Dysfasiayhdistys ry 
27. Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys ry 

28. Hyvinkään Seudun Mielenterveysseura ry 
29. Hyvinkään Seudun Monikkoperheet ry 

30. Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry 
31. Hyvinkään Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 

32. Hyvinkään Seudun Psoriasisyhdistys ry 
33. Hyvinkään Seudun Vammaisten Lasten Vanhempainyhdistys VALAVA ry 
34. Hyvinkään Sydänyhdistys ry 

35. Hyvinkään Toimari ry 
36. ILCO Uusimaa ry / Hyvinkään piiri 

37. Keski-Uudenmaan Aivohalvausyhdistys ry 
38. Mielenterveysyhdistys Hyvinkään Verso ry 

39. Mieli Maasta ry 
40. PROPO Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry 

41. MLL Uudenmaan piiri/Hyvinkään paikallisyhdistys 
42. Siskot ja Simot ry/Hyvinkään toimintaryhmä 

43. Suomen Nivelyhdistys ry/ Hyvinkään nivelpiiri 
44. Suomen Punainen Risti / Hyvinkään osasto 

45. Uskontojen Uhrien Tuki UUT ry/Hyvinkään vertaistukiryhmä 
46. Uudenmaan Epilepsiayhdistys ry/Hyvinkään epilepsiakerho 

47. Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry 
48. VR Eläkeläisten liitto ry / Hyvinkään osasto 


