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TAMMIKUU 2023 

 

Onnensillan toimintaviesti julkaistaan kerran kuukaudessa. 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 

(noora.widing@hyvy.fi).  

Toimintaviesti julkaistaan kunkin kuun alussa (heinä-elokuussa 

kesätauko).  
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Onnensillan toimintaa 
Onnensillan kevätkausi starttaa 16.1.-17.5.! 
Onnensillassa oli tulipalo uuden vuoden yönä. Tulipalo ei aiheuttanut 

henkilövahinkoja. Onnensillan tilat ovat tulipalosta huolimatta käytössä normaalisti 

3.1. alkaen.  

Avoin kahvila- ja ryhmätoiminta käynnistyy 

suunnitellusti 16.1. alkaen, mutta tiloja 

ennakkoon varanneet yhdistykset ja toimijat 

voivat kokoontua tiloissa jo ennen tätä. 

Tulipalo aiheutti lieviä savu- ja kosteusvaurioita 

Onnensillan tiloihin ja tiloissa on käynnissä 

kuivatuslaitteet sekä ionisaattori. Wc-tilojen 

käyttö on mahdollista, mutta kulku tiloihin ei 

ole tällä hetkellä esteetön kuivauslaitteista 

johtuen. 

Tiedotamme mahdollisista korjaustöistä niiden 

selvittyä. 

Onnensillan kevään aukioloajat: 

• Kohtaamispaikka auki ma-to klo 10-14 

• Yhteisökahvila auki ma-to klo 11-14 

 

Onnensillan kävijä, olethan 

muistanut antaa palautetta 

vuodesta 2022! 
Keräämme tietoa rahoittajalle raportointia ja toiminnan 

kehittämistä varten. Jokainen palaute on meille arvokas! 

Palautekyselyyn voi vastata Onnensillassa 

paperilomakkeella tai sähköisesti.   

Kysely on avoinna 15.12.2022 saakka!  

Kiitos kaikille vastanneille! 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=k1aqqpxYCEKuGu7aev2RIX18HCjoYVtNnGHhyqJ5wIdUNk5NWDhVRTRHMUIxR0Y0Q1BDVTJNTFFSRi4u
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Onnensillan kaikille avoin ja maksuton 

toiminta 
MAANANTAISIN 

Yhteislaulu klo 11 - 12 alkaa 16.1. 
KortteliKerho klo 12–14 -juttuseuraa, kahvittelua, kävijöiden näköistä toimintaa 
alkaa 16.1. 

TIISTAISIN 

Muistiyhdistyksen vertaistoimintaa, klo 9.30–12.00 alkaa 10.1. kts. tarkempi ohjelma  
Neulekahvila klo 12.30–14.30 -oma käsityö mukaan! alkaa 17.1. 
Tiibetin voimistelu klo 13-14 alkaa 21.2. 

KESKIVIIKKOISIN 

Kuulolähipalvelu klo 11-12 alkaa 18.1. 
SkipBo -pelikerho klo 12–13 alkaa 18.1. 
Leppoisaa Joogaa klo 13–14 -oma matto mukaan! alkaa 22.2. 
Digiopastus klo 10–13, parittomilla viikoilla AJANVARAUS p. 0400 311 667  
alkaa 18.1. 
Sydäntukiasema klo 17–19, parittomilla viikoilla, alkaa 18.1. 
-asiantuntijaluentoja, ohjausta, neuvontaa ja vertaistukea 

TORSTAISIN 

Iloinen Iskelmäporukka klo 11-12 alkaa 19.1. 
Miesten ryhmä klo 12-13 alkaa 19.1. 
Hyvää oloa vertaisuudesta klo 10-12 2.2., 2.3., 13.4. ja 4.5.  
BINGO klo 13–14 alkaa 19.1. 
Tuolijumppaa Takomossa klo 13.00–13.45 - 
HUOM! Muuttunut paikka Takomossa 
Villatehtaalla, rappu B 9 12.1.-25.5. 

 
  

 

https://hyvinkaanseudunmuisti.fi/tapahtumat/
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Hyrian lähihoitajaopiskelijat järjestävät kehoa 

ja aivoja aktivoivaa toimintaa! 
Joka kerta kaikille sopivaa liikuntaa ja 

tietovisailua. Tule mukaan! 

Keskiviikkoisin klo 13-14, Onnensillassa. 

Kokoontumiskerrat:  

18.1. 

25.1. 

1.2. 

8.2. 

15.2. 

 

 

 

 

 

AlueOlohuone -toiminta 

käynnistyy Kehrääjänkadun 

yhteistilassa 20.1.23 
Onnensillan toiminta laajenee! Tule pe 20.1. klo 

13-15 tutustumaan ja ideoimaan toimintaa 

Hyvinkään Vanhustentalosäätiön yhteistilaan 

Kehrääjänkadulla (Kehrääjänkatu 6-8, Hkää)!  

 

Kaikille avoin AlueOlkkari kokontuu jatkossa 

perjantaisin klo 13-15, toiminta on maksutonta ja 

vapaaehtoisvoimin ohjattua, Hyvinkään 

Yhdistykset ry auttaa taustalla. Uusia vapaaehtoisia 

kaivataan mukaan touhuamaan alueen asukkaiden 

hyväksi. 

Tervetuloa! 
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Uutta toimintaa Onnensillassa 
 

Uusia ryhmiä käynnistymässä, katso lisätietoja! 

Kuuntele ja opi Suomea Hyria-säätiön nuorten 

kanssa: 

https://www.hyvy.fi/tapahtumat/kuuntele-ja-opi-

suomea/  

Tiibetin voimistelu: 

https://www.hyvy.fi/tapahtumat/tiibetin-

voimistelu/  

 

Miesten ryhmä: 

https://www.hyvy.fi/tapahtumat/miesten-ryhma/  

Levyraati: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hyvy.fi/tapahtumat/kuuntele-ja-opi-suomea/
https://www.hyvy.fi/tapahtumat/kuuntele-ja-opi-suomea/
https://www.hyvy.fi/tapahtumat/tiibetin-voimistelu/
https://www.hyvy.fi/tapahtumat/tiibetin-voimistelu/
https://www.hyvy.fi/tapahtumat/miesten-ryhma/
https://www.hyvy.fi/tapahtumat/levyraati/
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ENTER ry:n digiopastukset senioreille 
Maksuttomat tietotekniset opastukset Hyvinkäällä. Tule oman laitteen kanssa, 

etsitään yhdessä ratkaisuja tietokone-, tabletti- ja matkapuhelinongelmissa! 

Enterin ajantasaiset koronaohjeet: www.entersenior.fi/opastus/lahiopastus 

Tulethan paikalle vain terveenä. Muutokset opastuksissa mahdollisia! 
 

AJANVARAUS:   

• opastusten yhteydessä  

• aarno.jalonen@hotmail.com 

• p. 0400 311 667  
 

Parittomien viikkojen keskiviikkoisin  

18.1.-10.5. ONNENSILLASSA klo 10–13:  

ENTER ry:n vapaaehtoiset opastavat 

Onnensillassa (Siltakatu 6)   

Parillisten viikkojen keskiviikkoisin  

25.1.-17.5. JÄRJESTÖTALOLLA klo 10–11:  

Hyvinkään Eläkeläiset ry:n ja ENTER ry:n 

vapaaehtoiset opastavat Järjestötalolla 

(Munckinkatu 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.entersenior.fi/opastus/lahiopastus
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Onnenpäivä tulee taas! 
Jo perinteeksi muodostunut Onnenpäivä 

järjestetään taas yhteistyössä pe 27.1.  

klo 11-15 Onnensillassa!  

Luvassa paljon maksutonta ja kaikille 

avointa toimintaa: 

• Terveys ja hyvinvointi 

• Uusia ideoita arjen iloksi 

• Juttukaveri ovelta seuraksi 

• Kupposellinen kuumaa ja hyviä 
makuja 

• Löydä itsellesi uusia tuulia! 

 
Hyrian pisteillä: 

• Pikakampauksia 

• Rentouttavaa hiuspohjan hierontaa 

• Ripsien ja kulmien 
värjäystä/muotoilua 

• Hyvinvointi mittauksia: verenpaine, 
verensokeri ja hb 

• Pienapuvälineiden esittelyä  

• Mototiles tasapainoharjoittelua 
hauskalla tavalla 
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Muiden toimintaa 
Hyvinkään Sydänyhdistyksen Kulttuurikerhon 

kevätkausi 2023 
Hyvinkään Sydänyhdistyksen Kulttuurikerho tarjoaa mahdollisuuden yhteiseen 

tekemiseen innostavassa joukossa. Kerho antaa osallistujilleen virikkeitä, voimia ja 

mielen vireyttä kulttuurista sekä edistää terveyttä. 

Oletko halunnut lähteä erilaisiin kulttuuritapahtumiin, mutta kaveri tai rohkeus on 

puuttunut? Lippujen tilaaminen on hankalaa tms. 

Tule mukaan tutustumisretkelle eri kulttuurialojen tapahtumiin, kokemaan uutta, 

keskustelemaan kuulemasta. Katso kevään ohjelma https://sydan.fi/hyvinkaa/wp-

content/uploads/sites/99/2022/11/Kultt_sydkerh_keva%CC%88t2023_A4print_112

022.pdf  

Lisätietoja Hyvinkään 

Sydänyhdistyksen toiminnasta  

p. 040 749 2982 tai 

marjatta.toivonen@pp2.inet.fi 

 

 

 

 

 

 

 

https://sydan.fi/hyvinkaa/wp-content/uploads/sites/99/2022/11/Kultt_sydkerh_keva%CC%88t2023_A4print_112022.pdf
https://sydan.fi/hyvinkaa/wp-content/uploads/sites/99/2022/11/Kultt_sydkerh_keva%CC%88t2023_A4print_112022.pdf
https://sydan.fi/hyvinkaa/wp-content/uploads/sites/99/2022/11/Kultt_sydkerh_keva%CC%88t2023_A4print_112022.pdf
mailto:marjatta.toivonen@pp2.inet.fi

