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Yhdistysviesti  
Maaliskuu 2022 

Tärkeimmät:  

• Koronarajoitukset ovat  

päättyneet, Onnensillassa  

kasvomaskit käytössä s.2 

• Uudet aukioloajat  

voimassa s.2 

• Marja jää eläkkeelle,  

uutta toiminnanjohtajaa  

haetaan s.3 

• Viestinnänkoulutuksessa vielä tilaa s.4 
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Uutiset 
Uudet aukioloajat  
Kohtaamispaikan uudet 

aukioloajat 28.2.22 alkaen! Ovet 

ovat avoinna ma-to klo 10-14. 

Edullinen kahvila avoinna ma-to 

klo 11-14. 

• Lue päivän lehdet 

• Tiedustele yhteiskäyttö- 

välineitä 

• Syö vaikka omia eväitä 

 

Lunasta itsellesi Onnensillan avain 
Varmista pääsysi Onnensiltaan myös aukioloaikojen ulkopuolella. 

Vapaaehtoistoimijoiden on mahdollista lunastaa Onnensillan ulko-oven avainlätkän 

10€ panttimaksua vastaan. Avaimen lunastaminen onnistuu Onnensillan 

aukioloaikoina ma-to klo 10-14, tai sovittaessa: heidi.kokko@hyvy.fi  

 

Koronarajoitukset Onnensillassa 
Onnensillassa suositellaan käytettäväksi 

kasvomaskia!  

Kokoontumisrajoitukset on peruttu.  

 

Kevään toimintavihko on  

saatavilla Onnensillasta ja netistä 
Kurkkaa tuoreesta toimintavihkosta, mitä kaikkea kivaa 

Onnensillassa on jälleen tänä keväänä! Toimintavihkoja on 

saatavilla Onnensillan ulkokatoksesta, yläaulasta ja netistä.  

 

mailto:heidi.kokko@hyvy.fi
https://bin.yhdistysavain.fi/1586994/EwquhhZeUSmDa0prIQyX0X2EIq/Kev%C3%A4t2022-toimintavihko.pdf
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Hyvinkään Yhdistykset ry hakee 

toiminnanjohtajaa 
Hyvinkään Yhdistykset ry on verkostojärjestö, joka ylläpitää kaikille avointa 

Onnensillan kohtaamispaikkaa ja mahdollistaa vapaaehtoistoimintaa. Viestimme, 

vaikutamme ja kutsumme yhteisten pöytien ääreen. 

Haemme STEA-kokonaisuuden hallitsevaa, innovatiivista, huumorintajuista ja 

yhteistyökykyistä henkilöä, jolla on kokemusta esimiestyöstä. Nykyinen 

toiminnanjohtaja jää eläkkeelle 1.9.2022. Edellytämme tehtävään soveltuvaa 

koulutusta, mielellään vähintään ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. 

Tarjoamme innostavan, hyvin koulutetun pienen tiimin, jossa työskentelee 

toiminnanjohtajan lisäksi yhteisö- ja verkostosuunnittelija. Toimintaamme 

toteuttavat pitkälti vapaaehtoiset, joita tuemme. Toimimme monissa verkostoissa 

Hyvinkäällä sekä Uudellamaalla. Monikanavainen viestintä on tärkeä osa 

toimintaamme. Toimimme keskeisellä paikalla, rautatieaseman läheisyydessä, 

kaupungin omistamissa tiloissa. Toiminnanjohtaja vastaa myös kiinteistö- sekä 

vuokralaisasioista.  

Lisätiedot 

Lisätietoja www.hyvy.fi ja tiistaisin klo 10-11.30 Marja Koskelainen 045 261 8806 

Hakemukset 

Hakemukset palkkatoiveineen pyydetään toimittamaan 23.3.2022 mennessä 

sähköpostilla marja.koskelainen@hyvy.fi 

 

 

 

 

 

  

http://www.hyvy.fi/
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Toimintaa 
yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoille 

 

(Yhdistys)toimijoiden 

kuukausikahvit  

to 17.3. 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.  

Lisätietoja: 

www.hyvy.fi/tapahtumat/kuukausikahvit/   

 

Kaikille avointa toimintaa!  

Miten viestimme 

näyttävästi? 
Koulutus toteutetaan lähikoulutuksena.  

pe 25.3. klo 10-12: Mainoksen luonti 

maksuttomalla Canva-ohjelmalla  

pe 1.4. klo 10-12: Mainoksen julkaisu 

verkossa ja alueen kanavissa 

Ilmoittaudu mukaan: 

www.hyvy.fi/ilmoittaudu/ 

Maksuton koulutus on tarkoitettu kaikille 

avointa toimintaa järjestäville yhdistyksille ja 

voittoa tuottamattomille yhteisöille.  Ota 

mukaasi oma tietokone tai tabletti. 
 

http://www.hyvy.fi/tapahtumat/kuukausikahvit/
http://www.hyvy.fi/ilmoittaudu/
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Työpaja järjestöjen äänen kuulumisesta Sote-

muutoksessa alueellamme 
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle ollaan perustamassa Järjestöneuvottelukuntaa. 

Keitä sinne tulisi kutsua, mistä asioista sen pitäisi keskustella tai tiedottaa? Missä 

neuvottelukunta tapaisi ja kuinka usein? Nyt on aika laittaa toiminta liikkeelle!  

 

Tule pohtimaan asioita yhteisessä työpajassa 24.3. klo 9.00-12.00 

Myllytien toimintakeskus, Myllytie 11, Järvenpää 

Ilmoittaudu tästä linkistä: https://link.webropol.com/s/JNKtyopajaMaalis22  

 

Työpajan järjestävät yhteistyössä Järjestöjen sote-muutostuki ja Keski-Uudenmaan 

Yhdistysverkosto. 

Voit jättää myös tietosi, jos et pysty osallistumaan, mutta haluaisit että 

samasta aiheesta järjestetään Teams-työpaja ilta-aikaan myöhempänä 

ajankohtana. 

 

Kiinnostaako Sote-muutos järjestöjen 

näkökulmasta?  
Tässä ajankohtaiskooste siitä, miten voitte lähiaikoina olla mukana Uudenmaan 

hyvinvointialueiden sote-muutoksessa. Koosteessa on listaus ajankohtaisista 

osallistumisen paikoista ensiksi koko Uudenmaan osalta ja sitten 

hyvinvointialueittain. 

https://hyte.fi/2022/02/uudenmaan-ajankohtaiset-osallistumisen-paikat-

hyvinvointialueilla/  

 

Keusoten HYTE-allianssi myötä on nimetty 

vastinparit 
Tarkasta oheiselta sivulta HYTE-allianssin kautta nimetyt vastinparit niin järjestö-, 

seurakunta- kuin kuntatoimijoille. Näistä vastinpareista on hyötyä, kun mietitään 

yhteistyökuvioita tai mahdollista yhteistä toimintaa. Yhteyshenkilö on suoraan 

palvelualueille.  

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

Järjestöt voivat laittaa tämän kaltaisista innovaatioista suoraan viestiä 

marjut.suo@keusote.fi. 

https://link.webropol.com/s/JNKtyopajaMaalis22
https://hyte.fi/2022/02/uudenmaan-ajankohtaiset-osallistumisen-paikat-hyvinvointialueilla/
https://hyte.fi/2022/02/uudenmaan-ajankohtaiset-osallistumisen-paikat-hyvinvointialueilla/
https://www.keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/tkio/hankkeet/hyte-allianssi/
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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).  

 

 

Ruoka-apua Hyvinkäällä 
Ruoka-avun jakoajoista ja jakopaikoista lisätietoja: https://www.hyvinkaa.fi/ruoka-apu 

 

https://www.hyvy.fi/onnensillan-toiminta/toimintatiedotteet/
mailto:heidi.kokko@hyvy.fi
mailto:noora.widing@hyvy.fi
https://www.hyvinkaa.fi/ruoka-apu

