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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

TOIMINTAA
KAIKENIKÄISILLE

NAURUA

TUKEA

HYVINKÄÄN
YHDISTYKSET RY

ILOA JA ONNELLISUUTTA

APUA MIELTÄ
ASKARRUTTAVIIN
KYSYMYKSIIN

VIRKISTYMISTÄ

YSTÄVIÄ JA
JUTTUSEURAA
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HYVINKÄÄN YHDISTYKSET RY:N HALLITUS JA KOKOUKSET
Hyvinkään Yhdistykset ry:n hallituksen jäseninä toimivat seuraavat henkilöt:
Chrons Aija
Huikari Marjatta
Kuronen Aino
Puupponen Riitta
Karhunen Tuula
Vainio Marja
Vuorinen Erna
Wirén Sari
Isotalo Panu

puheenjohtaja, Hyvinkään Reumayhdistys ry
varapuheenjohtaja, Helsingin Epilepsiayhdistys ry/Hyvinkään kerho
Hyvinkään Eläkeläistuki ry
Hyvinkään Seudun Omaishoitajat ry
Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry
Hyvinkään Invalidit ry (erosi hallituksesta 1.9.2020)
Hyvinkään Sydänyhdistys ry
Uudenmaan Epilepsiayhdistys ry/Hyvinkään kerho
Hyvinkään kaupunki, hyvinvointipäällikkö

Koskelainen, Marja

ulkopuolinen sihteeri, Hyvinkään Yhdistykset ry:n toiminnanjohtaja

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa.
Yhdistyksen sääntömääräiset jäsenistön kokoukset, sekä kevät- että syyskokous, pidettiin 27.10.2020
Onnensillassa. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

3

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.

Kuva: Juha Korkee

Etäglögit Whereby Pro -alustalla, kuva Heidi Kokko
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STEA- RAHOITTEISEN TOIMINNAN TAVOITTEIDEN
TOTEUTUMINEN
AK- HANKE ”SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN TOIMINTAKESKUKSEN TOIMINTA JA VAPAAEHTOISTYÖN TOIMINTAVERKOSTON KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ”

TAVOITTEET VUODELLE 2020

1. Toimintakeskuksen toimintaedellytysten
turvaaminen
− kokoontumistilojen, välineiden, laitteiden ja tarvikkeiden ajanmukaisina ja tarvetta vastaavana pitäminen sekä tilojen viihtyisyydestä huolehtiminen
− halutaan saada pelkästään positiivista palautetta
tiloista ja välineistä

2. Onnensillan kaikille avoimen toiminnan
sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
Tavoitteena on saada 50 uutta kävijää Onnensiltaan, ja että kävijät löytävät vähintään yhden
ystävän, ryhmän tai olohuoneen, johon kiinnittyvät. Lisäksi vapaaehtoisten, työkokeilijoiden
ym. vahvistuminen.

Tavoite on toteutunut hyvin. Saatiin solmittua Onnensillan tiloista toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus Hyvinkään
kaupungin kanssa. Jatkettiin viihtyisyyden
ja toimivuuden parantamista hankkimalla
uusia pöytiä sekä keittiökalusteita. Negatiivista palautetta on saatu ainoastaan
alakerran ahtaista tiloista. Onnensillassa
oli mahdollista kokoontua etätiloissa. Konferenssikaiuttimen kautta voitiin järjestää
kokoontumisia myös hybridinä, sekä livenä että etänä. Motivoitunut ja sitoutunut henkilökunta on mahdollistanut toiminnan kehittämisen pitkäjänteisesti.
50 uuden kävijän saaminen Onnensiltaan ei toteutunut koronapandemian
vuoksi. Onnensillan kaikille avoin toiminta oli peruutettu huhtikuulta vuoden
loppuun, lukuun ottamatta pienimuotoista ryhmätoimintaa ja yhdistysten järjestämiä ryhmiä. Toiminta siirrettiin verkkoon nopealla tahdilla, otettiin käyttöön
helppokäyttöinen Whereby Pro -alusta,
joka mahdollisti etäryhmien ja yhdistysten kokoontumisen. Etätoimintana järjestettiin mm. kahvilakohtaamisia, bingoa,
tietovisoja ja koulutuksia. Reagoitiin koronan tuomiin tarpeisiin; oltiin mukana
mm. kaupungin organisoimassa poikkeusajan ruoka-avussa ja maskien
jaossa yhdistyksille. Toimintoihin osallistuneiden kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyi ja yksinäisyyden kokemus väheni.
Annettiin paljon yksilöllistä ohjausta ja tukea.

3. Tiedottaminen toiminnoista monipuolisesti ja kattavasti: kotisivuilla, Facebookissa, paikallislehdissä, Onnensillan ilmoitustauluilla, tapahtumailmoituksia jakamalla ja suullisesti. Kootaan kaikille avoimet tapahtumat raikkaaseen vihkoseen,
jota pyritään levittämään ainakin 20 kpl
päivittäin.

4. Yhteistyöverkostojen kehittäminen
Kehitetään edelleen yhteistyötä eri yhdistysten, Hyvinkään kaupungin, seurakunnan, sairaalan sekä oppilaitosten kanssa. Pyritään
löytämään vähintään yksi uusi yhteistyötaho,
esim. kaupungin sivistystoimesta.
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Tavoite on toteutunut hyvin. Onnensilta
koetaan ”tiedon solmukohtana”, josta saa
helposti saavutettavaa palvelua, niin asiakkaat, yhteistyökumppanit, kuin kuka tahansa kuntalainenkin. Olemme ajan hermolla ja tiedotuksemme koetaan oikea-aikaisena. Suurin osa Onnensillan yhdistystoimijoista ja ryhmissä käyneistä (88%) oli
saanut riittävästi tietoa toiminnoista. Yhdistyksen kotisivuja sekä sähköpostitiedottamista piti hyödyllisenä 69% arviointikyselyyn vastanneista. Paperivihkosia ei kyetty
jakamaan tavoitteiden mukaisesti, koronatilanteesta johtuen. Monikanavainen tiedottaminen lisäsi toimintaan osallistumista. Yhteystietomme oli helppoa löytää. Meille soitettiin, kun ei tiedetty, kenelle olisi pitänyt
soittaa. Välitimme kentältä saamaamme
tietoa eteenpäin esim. kaupungille,
Keusotelle tai paikallislehteen.
Tavoite on toteutunut yli odotusten. Uusia
yhteistyötahoja löytyi viisi. Yhteistyö Hyvinkään kaupungin ja Keusoten kanssa on ollut aktiivista. Setlementti Louhelan ja KeskiUudenmaan Yhdistysverkoston kanssa on
ollut kiinteää kanssakäymistä ja aitoa jakamista. Kanssala-vapaaehtoistoiminnan vertaissparraus- hankkeen kautta saatiin
useita uusia yhteistyökumppaneita ja alkua
valtakunnalliselle kohtaamispaikkafoorumille. Pääsimme mukaan Hyvinkään kaupungin johtamaan Hyvinvointityöryhmään
sekä kehittämään alueellista digituen mallia. Yhteistyötahot arvostavat osuuttamme
tiedon keräämisessä ja jakamisessa sekä
rohkeuttamme tarttua ajankohtaisiin haasteisiin, mm. ruokajako.

Vuoden aikana yhdistyksestämme erosi Hyvinkään Seudun Dysfasiayhdistys ry, Hyvinkään Selkäyhdistys ry ja Uskontojen Uhrit UUT ry, joiden toiminta päättyi Hyvinkäällä. Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry erosi ja liittyi Keski-Uudenmaan Yhdistysverkostoon. Yhdistykseemme liittyi Itua
ry/ Itäisen Uudenmaan ADHD -yhdistys, Suomen Kielipolku/ Aivoliitto ry sekä Hyvinkään Rintamaveteraanit ry. Jäsenyhdistysten määrä oli 47.
Koronapandemian vaikutukset Onnensillan toimintaan olivat mittavat. Alkuvuodesta ehdittiin järjestää
ainoastaan yksi isompi tapahtuma, Ystävänpäivä -juhla, joka keräsi Onnensiltaan 120 osallistujaa. KeskiUudenmaan Yhdistysverkosto ry järjesti Onnensillassa verkostoaamun teemalla ikääntyneille suunnattu
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vapaaehtoistyö. Koolla oli kattava joukko ikääntyneiden parissa työskenteleviä toimijoita. Opiskelijoiden rekrytoimiseksi suunniteltu Vapaaehtoistoiminta ♥ opiskelijat -tapahtuma jäi toteutumatta yhteistyössä Hyrian, Laurean ja nuorten parissa toimivien tahojen kanssa. Myös Maailma muuttuu – yhdistystoiminta muuttuu -hankkeen perinteisesti järjestämät Onnenpäivät ja Esteettömyyspäivä jäivät suunnittelun asteelle. Perinteinen vanhusten viikko seniorimessuineen siirtyi verkossa toteutettavaksi ja supistui Onnensillan osalta minimiin. Kaikille avoimia toimintaryhmiä ehdittiin järjestää 17 eri lajia, mm. Onnensillan olohuone, digitukea senioreille, tuolijumppaa, kuulolähipalvelua, sydäntuki -iltoja, bingoa, neulekahvilatoimintaa, yhteislaulua ym. Alkuvuonna Onnensillassa ehti työskennellä kaksi kuntouttavan
työtoiminnan asiakasta, yksi palkkatukityöllistetty ja kolme Hyrian kieliharjoittelijaa. Työssäoppimis- ja
muita paikkoja kävi kysymässä lukuisia henkilöitä, mutta koronasta johtuen jaksot jäivät toteutumatta.
Koronarajoitusten käynnistyessä maaliskuussa fyysiset toimintaryhmät keskeytettiin ja otettiin nopealla tahdilla käyttöön helppokäyttöinen Whereby Pro alusta. Kokemuksia sähköisistä alustoista vaihdettiin erityisesti Setlementti
Louhelan työntekijän kanssa, ja ideoita
haettiin monenlaisista webinaareista.
Onnensillan vapaaehtoisille ryhmänohjaajille soitettiin heti koronapandemian
alettua ja ideoitiin yhdessä etätoimintoja. Etätoimintana toteutettiin vapaaehtoisten ohjaamina etäkahvilaa, bingoa,
tietovisaa sekä järjestettiin 4 kertaa VoimavaraTorstai -tapaamisia, joissa vieraili
ulkopuolisia asiantuntijoita. Esimerkiksi
Jaksamisen välineitä kriisiajalle -etäKahvilassa väkeä alkuvuodesta 2020, kuva Heidi Kokko
luento keräsi 28 osallistujaa. Ennen joulua järjestettiin etäglögi -tilaisuus, johon
osallistui 13 yhteistyökumppania ja vapaaehtoista. Lisäksi Whereby Pro:n tarjoamia sähköisiä tiloja verkossa käytti 17 eri yhdistystä ja 141
käyttäjää. Yhdistysohjaajan henkilökohtainen tuki madalsi osallistumista etätoimintoihin. Kuluneena
vuonna ei voitu järjestää perinteisiä vapaaehtoisten virkistystilaisuuksia, joten vapaaehtoisia muistettiin
tällä kertaa jouluisella lahjakassilla perinteisen joululounaan sijaan, kasseja jaettiin 32kpl.
Valtaisan digiloikan varjopuolena tietoomme tuli esille erilaisia huijaustapauksia, joihin pyrittiin vaikuttamaan mm. tiedottamisen avulla ja antamalla huijatuille henkilökohtaista tukea. Järjestimme aiheeseen
liittyen, Maailma muuttuu – yhdistystoiminta muuttuu -hankkeen ja Kuluttajaliiton kanssa Älä jää digihuijarin haaviin -koulutuksen, jossa osallistujia oli 11. Yhdistysohjaaja antoi teknistä tukea. Lisäksi koostimme yhteistyössä paikallislehden kanssa tiedotteen alueen huijaustapauksista. Ylipäätään yhteistyö paikallislehti Aamupostin kanssa tiivistyi entisestään, lehtijuttuja Onnensillasta oli toimintavuonna 5 kpl.
Vastasimme oman perustehtävämme puitteissa täysin uudenlaisiin, koronapandemian mukanaan tuomiin yhteistyöpyyntöihin. Olimme mukana kaupungin organisoimassa poikkeusajan ruokajaossa 15 kertaa, Onnensillasta ruokaa haki 541 hlöä. Onnensillan työntekijät olivat puhelinvalmiudessa juttelemaan
yksinäisten kaupunkilaisten kanssa, mutta soittoja tuli loppujen lopuksi vain muutamia. Onnensillan yh-
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distyksistä 12 otti kaupungin organisoimia korona-ajan suojamaskeja jaettavaksi omille jäsenilleen. Maskeja sai 645 henkilöä. Siskojen ja Simojen järjestämä joulukortti -kampanja toi Onnensiltaan 625 kpl
kortteja jaettavaksi ikäihmisille palvelutaloihin.
Tiedottamisen tärkeys korostui entisestään korona-aikana. Onnensilta koetaan ”tiedon solmukohtana”,
josta niin asiakkaat, yhteistyökumppanit, kuin kuka tahansa kuntalainenkin saa helposti saavutettavaa
yksilöllistä tukea ja ohjausta. Uusittiin kotisivut saavutettavuusdirektiivin mukaisiksi ja visuaalisesti nykyaikaisemmiksi. Heti pandemian alkuvaiheessa koottiin Hyvy ry:n kotisivuille Korona EXTRA -sivusto,
joka sisälsi kattavasti alueellisia sekä valtakunnallisia koronaturvallisia tapahtumia ja etävirkistystä. Sivustoa katseltiin 1229 kertaa ja ohjauduttiin muiden toimijoiden palveluihin. Hyvinkään Yhdistykset ry:n
kotisivujen katselukerrat nousivat koronavuoden aikana vuoden 2019 22 711:sta 29 425:een. On havaittavissa, että Onnensillan ollessa suljettuna ihmiset ovat siirtyneet hakemaan tiedon Onnensillan ilmoitustaulujen sijaan verkosta. Toimintaviesti lähetettiin sähköpostitse 11 kertaa 105 vastaanottajalle ja lisäksi sitä käytiin lukemassa kotisivuilla. Lisäksi tiedotettiin Aamupostin yhdistyspalstalla, kaupungin tapahtumakalenterissa ja kotisivuilla. Sosiaalisen median kanavista Facebookissa ja Instagramissa pyrittiin
olemaan aktiivisia.
YHTEISTYÖ
Yhteistyö eri sosiaali- ja terveysjärjestöjen, Hyvinkään kaupungin,
Keusoten, seurakunnan, sairaalan, eri oppilaitosten sekä muiden sidosryhmien kanssa muodosti merkittävän osuuden koko
toiminnan sisällöstä ja yhteistyö
löysi uudenlaisia muotoja koronasta johtuen. Hyvinkään vapaaehtoistoiminnankoordinaattoreiden muodostama
valikkoryhmä kokoontui edelleen aktiivisesti noin kerran kuukaudessa. Painopistealueina toiValikkoryhmän tapaaminen, kuva Noora Widing
mintavuonna olivat koronan aiheuttamat muutokset toimintoihin, tiedotus, vertaistuki ja ensimmäisen etävapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksen suunnittelu
sekä toteutus. Koulutukseen osallistui 11 henkilöä. Järvenpään Setlementti Louhelan kanssa virisi uudenlaista tiedon ja kokemusten vaihtoa, erityisesti koronatilanteen alkuvaiheessa, mm. etäkoulutuksesta ja -ryhmistä sekä sähköisistä alustoista.
Pääsimme mukaan Hyvinkään kaupungin ohjaamaan Hyvinvointityöryhmään, jossa on kattava edustus kaupungin toimijoita sekä alueen järjestöjen edustajia. Työryhmän tärkeimpänä tavoitteena on laatia ehkäisevän työn suunnitelma v. 2022–2025, osana laajempaa hyvinvointisuunnitelmaa. Kaupunki kutsui meidät myös mukaan suunnittelemaan digituen toimintamallia Hyvinkään alueelle. Lisäksi virittelimme yhteistyötä kaupungin riksapyörä -hankkeen tiimoilta, haimme ja saimme Eskola -säätiöstä rahoitusta alueellisten Olohuoneiden kehittämistä varten vuodelle 2021. Osallistuimme myös Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston järjestämille Järjestötreffeille, joita kaupunki tällä kertaa isännöi.
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Diakonissalaitoksen Kanssala -hankkeen toteuttamien etäkoulutusten myötä syntyi Turun ja Helsingin kohtaamispaikkojen kanssa ajatus valtakunnallisesta kohtaamispaikkafoorumista. Foorumin toteutusta suunniteltiin loppuvuodesta 2020. Ensimmäinen valtakunnallinen tapaaminen etäyhteydellä pidettiiin tammikuussa 2021.
Oltiin aktiivisesti mukana Keski-Uudenmaan Sotekuntayhtymän (Keusote) järjestämissä Allianssi- tapaamisissa sekä Yhteistä ajatusta etsimässä -neuvotteluissa Keusoten sekä Keski-Uudenmaan
Yhdistysverkosto ry:n kanssa. Lisäksi osallistuttiin Keusoten järjestämään ulkotapahtumaan Hyvinkään
torilla, jossa esiteltiin Keusoten palveluiden ohessa Onnensiltaa.
Alkuvuodesta ehdittiin viritellä yhteistyökuvioita valtakunnallisen Automies -vapaaehtoistoiminnan
kanssa. Onnensillassa kävi tutustumassa TE-toimiston työntekijöitä, Koti Hyvinkäällä -hankkeen vapaaehtoisia yhteisöjärjestäjiä ja Hyrian lähihoitajaopiskelijoita.
Toiminnanjohtaja osallistui seuraaviin työryhmiin tai verkostoihin:
o Tiivistä yhteistyötä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n toiminnanjohtajan kanssa
o Maailma muuttuu – yhdistystoiminta muuttuu- projektin ohjausryhmä
o Kumaja -verkosto, järjestöt mukana muutoksessa
o Allianssi -yhteistyöverkosto Keusoten alueella
Toiminnanohjaaja osallistui seuraaviin yhteistyöryhmiin:
o Hyvinkään Valikkoryhmän pj.
o Hyvinkään kaupungin ohjaama hyvinvointityöryhmä
o Digituki -hankkeen verkosto
o Omaishoidon verkosto
o Koordinaatiotyöryhmän (HyvinTori) viimeiset kokoontumiset
o Kohtaamispaikkafoorumin suunnitteluryhmä
HENKILÖKUNNAN KOULUTUSTAPAHTUMAT SEKÄ TYÖNOHJAUS
Toiminnanjohtaja kävi kuukausittain esimiehen yksilötyönohjauksessa ja henkilökunta työryhmän yhteisessä työnohjauksessa. Ak -toiminnan puitteissa osallistuttiin toimintavuoden aikana 25:een Soste:n,
Stea:n ym. järjestämään koulutustapahtumaan tai webinaariin.

Kasvomaskeja yhdistyksille,
kuva Jani Kekkonen
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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.
Korona vaikutti hankkeen viimeiseen toimintavuoteen vahvasti. Yhdistysten etätoiminta kasvoi räjähdysmäisesti ja etätoimintaan liittyvää tukea tarvittiin runsaasti. Etätoimintaan liittyvää tukea ja koulutusta
tarjottiin 46 kertaa vuoden aikana ja siitä hyötyi yhteensä 171 osallistujaa. Hankkeen kautta tarjotut
etävälineet olivat käytössä 17 yhdistyksessä ja kokoontumisia oli yhteensä 141.
Tavoitteidensa mukaisesti hanke tarjosi tietoteknistä tukea yhdistystoimijoille yksilöllisesti, järjestettynä
pienryhmäkoulutuksena ja verkkosivuille tuotettujen oppimateriaalien avulla. Tietotekniikkaa koskevia
tukitapaamisia ja koulutuksia järjestettiin yhteensä 38 kappaletta, osallistujia kussakin tapaamisessa oli
1–15 henkilöä. Toisena tavoitteena oli kehittää yhdistysten tiedotusta. Tiedotuksessa kaivattu tuki ja
tietotekninen opastus ovat liittyneet oleellisesti toisiinsa. Kotisivut ovat nyt käytössä kaikilla yhdistyksillä.
Sosiaalista mediaa käytetään 60 % yhdistyksistä. Pääsääntöisesti yhdistykset käyttävät kiitettävästi maksutonta paikallislehden yhdistyspalstaa. Osa yhdistyksistä lähettää jäsentiedotteita paperilla, osa sähköisesti.
Syksyllä 2020 haastateltiin 33 jäsenyhdistyksen puheenjohtajaa tai yhteyshenkilöä. Haastattelun tavoitteena oli kartoittaa yhdistysten tilannetta ja koronan vaikutuksia yhdistystoimintaan. Lisäksi rohkaistiin
yhdistyksiä ja ryhmiä käyttämään etävälineitä. Haastatelluista yhdistyksistä 57% tarttui etätoimintamahdollisuuteen ja hyödynsi hankkeen tarjoamaa tukea.
Vuoden aikana jouduttiin perumaan kolme suurempaa tapahtumaa Onnenpäivä, Esteettömyyspäivä ja
opiskelijoiden rekrytoimiseksi järjestettävä Vapaaehtoistoiminta ♥ opiskelijat -tapahtuma.
Järjestetyt koulutukset
o Etäkokoontuminen mahdolliseksi Whereby -alustan käyttöön tarjottiin yksilöllistä, ryhmämuotoista tukea ja koulutusta, sekä kirjalliset oppaat. Osallistujia yhteensä 189.
o Kevään etävapaaehtoiskoulutus. Järjestettiin ensimmäistä kertaa etävapaaehtoiskoulutus, jonka
koulutettavat toimivat etäyhteyksillä. Osallistujia 11.
o 10 hyvää kuvaa yhdistystoiminnan tueksi -koulutus. Koulutuskokonaisuuden aikana yhdistys
tuotti omaan käyttönsä 10 hyvää kuvaa, sekä lopputuotoksen, kuten esitteen tai kuvituskuvat
kotisivuille. Hyvinkään koulutus alkoi ennen korona-aikaa, se saatettiin loppuun etäyhteyksillä.
Osallistujia 10 eri yhdistyksestä. Vastaava koulutus Nurmijärvellä alkoi loppuvuodesta 2020, osallistujia 7 yhdistyksestä. Kummatkin koulutukset yhteistyössä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston kanssa.
o Vuorovaikutuksen ja etävuorovaikutuksen -koulutus. Koulutus tarjosi osallistujille vuorovaikutustaitoja sekä erityispiirteitä, miten etävuorovaikutuksen onnistumisessa on hyvä ottaa huomioon. Koulutukset yhteistyössä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston kanssa. Osallistujia 18.
o Älä jää digihuijarin haaviin -koulutus. Osallistujia 11. Yhteistyössä Kuluttajaliitto.
o Tulevaisuuden yhdistystoiminta -koulutus tähtäsi strategisen ajattelun ja ennakoinnin taitojen
vahvistumiseen yhdistyksissä. Osallistujia oli 13.
o Yhteistyön uudet muodot. Puheenvuoro Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston järjestöpäivillä.
Osallistujia 38.
o Lisäksi kolmelle yhdistykselle järjestettiin vuoden 2019 mallilla yksilöllisesti räätälöity kehittämispäivä.
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9. LOPUKSI
LOPUKSI
Toimintavuotta leimasi koronapandemian vaikutus Onnensillan toimintoihin. Maaliskuun lopussa keskeytettiin olohuonetoiminta sekä kaikille avoin ryhmätoiminta. Siirryttiin etätoimintaan, ja laajennettiin
Onnensillan tilat etätiloiksi, joita ryhmät pystyivät varaamaan etäkokoontumisiaan varten. Hankkimamme Whereby Pro -etäalusta mahdollisti toiminnan. Tehtiin digiloikka ja rohkaistiin ihmisiä osallistumaan etätoimintaan, mm. paikallislehdessä julkaistujen juttujen kautta. Syksyllä 2020 jatkettiin fyysisesti
toteutettua ryhmätoimintaa Onnensillassa joiltakin osin. Verkostoyhteistyö laajeni ja vastasimme yhdessä muiden kanssa akuutteihin haasteisiin. Tiedottamisen monikanavaisuuden ja saavutettavuuden
merkitys korostui koronan vuoksi. Tiedottamisemme osoittautui toimivaksi ja saavutettavaksi. Saimme
asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta kiitosta nopeasta reagoinnista muuttuneeseen tilanteeseen.

Mitä koronasta
opittiin?

Tehtiin digiloikka, reagoitiin
ripeästi ajan haasteisiin, voimavarat yhdistäen.
Matka jatkuu!

Onnensillan Ystävänpäiväjuhlat 14.2.2020, kuva Olavi Heinonen
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HYVINKÄÄN YHDISTYKSET RY:N
JÄSENYHDISTYKSET VUONNA 2020
1 Asenne Martat ry
2 Eläkeliitto Hyvinkään yhdistys ry
3 Endometrioosi ry
4 Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry/ Hyvinkään Seudun osasto
5 Hyvinkään Aivoitus-kerho
6 Hyvinkään Eläkeläiset ry
7 Hyvinkään Eläkeläistuki ry
8 Hyvinkään Eläkkeensaajat ry
9 Hyvinkään Epilepsiakerho
10 Hyvinkään Hengitysyhdistys ry
11 Hyvinkään Invalidit ry
12 Hyvinkään Julkisen Alan Eläkeläiset ry
13 Hyvinkään Kansalliset Seniorit ry
14 Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry
15 Hyvinkään Kotien Puolesta ry
16 Hyvinkään Kuulo ry
17 Hyvinkään MS-kerho EXTRA
18 Hyvinkään-Nurmijärven Senioriopettajat ry
19 Hyvinkään Näkövammaiset ry
20 Hyvinkään Parkinson kerho
21 Hyvinkään Reumayhdistys ry
22 Hyvinkään Rintamaveteraanit ry
23 Hyvinkään Selkäyhdistys ry
24 Hyvinkään Senioritanssijat ry
25 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry
26 Hyvinkään Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry
27Hyvinkään Seudun Diabetesyhdistys ry
28 Hyvinkään Seudun Dysfasiayhdistys ry
29 Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
30 Hyvinkään Seudun Monikkoperheet ry
31 Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry
32 Hyvinkään Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
33 Hyvinkään Seudun Psoriasisyhdistys ry
34 Hyvinkään Seudun Vammaisten Lasten Vanhempainyhdistys VALAVA ry
35 Hyvinkään Sydänyhdistys ry
36 Hyvinkään Toimari ry
37 ILCO Uusimaa ry / Hyvinkään piiri
38 Itua ry/ Itäisen Uudenmaan ADHD -yhdistys
39 Keski-Uudenmaan Aivohalvausyhdistys ry
40 Mielenterveysyhdistys Hyvinkään Verso ry
41 Mieli Maasta ry
42 PROPO Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry
43 Suomen KIELIPOLKU/ Aivoliitto ry
44 Suomen Nivelyhdistys ry/ Hyvinkään nivelpiiri
45 Suomen Punainen Risti / Hyvinkään osasto
46 Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry
47 VR Eläkeläisten liitto ry / Hyvinkään osasto

