Yhdistysviesti

toukokuu

Tärkeimmät:

• Etäonnensillan kuulumiset
• Kerrothan meille mitä teille kuuluu,
vastaathan pieneen kyselyyn! s.2
• Ruoka-apujakelu käynnistyy ja
kauppa-apua on saatavissa
• Mukavaa tekemistä korona-arkeen:
ryhdy etävapaaehtoiseksi s. 4 tai kurkkaa
ideoita: www.hyvy.fi/korona-extra/puuhaa/
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Etäonnensillan kuulumiset

Uutiset

Onnensiltakin on toiminut nyt puolitoistakuukautta poikkeusoloissa. Olemme
käynnistäneet tuona aikana Etäonnensillan toiminnan. Tähän mennessä 11 eri
porukkaa on kokoontunut Onnensillassa. Osan toiminta on säännöllistä. Osa
kokoontuu tarpeen mukaan (hallituksen kokoukset tai suunnittelutapaamiset).
Palaute on ollut pääsääntöisesti myönteistä ja ilo jälleennäkemisistä on ollut monilla
suuri. Alla lista erinäisistä toiminnoistamme! Teemme yhä töitä teitä varten!

Ruoka-apu alkaa
Onnensilta on myös mukana toteuttamassa pian alkavaa ruoka-apua, jota Hyvinkään
kaupunki koordinoi. Ruoka-apupisteitä tulee olemaan eri puolilla kaupunkia ja niistä
voi noutaa maksutonta ruokaa. Lisätietoja seuraavalla sivulla:

Kerrothan meille kuulumiset!
Haluaisimme kovasti kuulla teidän kuulumisista. Voit soittaa
(Heidi 050 5217074) tai vastata pikkuiseen kyselyyn:
https://forms.gle/xp9AuPNYBgP4NbW76

Maailma muuttuu

– yhdistystoiminta muuttuu
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Toimintaa ja vinkkejä

Ruoka-apujakelu käynnistyy

Palvelun tarkoituksena on helpottaa vähävaraisten arkea koronavirustilanteessa.
Ruoka-apu toteutetaan laajassa yhteistyössä paikallisten toimijoiden
kanssa. Jaettava ruoka on valmistettu lahjoituksena saaduista raakaaineista, ruoan valmistus tapahtuu keittiöhenkilökunnan toimesta
Aseman ja Tapainlinnan kouluilla.
Valmis ruoka on pakattu 500ml annosrasioihin ja se jaetaan pakastettuna.
Annosrasian kannesta löydät raaka-aineluettelon sekä aterian valmistuspäivän.
Lisätietoja: https://www.hyvinkaa.fi/korona-tiedotteet/arkea-koronan-aikaan/ruokaapu/kaupungin-koordinoima-poikkeusajan-ruoka-apu/

Jos tarvitset itse tai tiedät jonkun, joka tarvitsee ruoka-apua
Onnensillan ruoka-apujakelu ti ja to klo 9:30-10:30. Ruoka jaetaan pakastettuina
annoksina. Ota oma kassi tai kylmälaukku mukaan!
Lisätietoja: https://www.hyvy.fi/korona-extra/ruoka-apujakelu/

Lahjoita!
Jos haluat tukea ruoka-aputoimintaa voit tehdä lahjoituksen
Hyvinkään Yhdistykset ry:n tilille. Lahjoitusten avulla hankitaan
elintarvikkeita ruuan valmistukseen.
Tilinumero FI 38 4260 0010 2493 21
Kirjaa viitenumero 2024
Viikolla 19 Hyvinkään Yhdistykset ry käynnistää pienkeräyksen (RA/2020/493)
Hyvinkään Citymarketissa. Kassalla voit lahjoittaa haluamasi summan ruoka-apua
varten. Lahjoitetuilla varoilla ostetaan raaka-aineita ruuan valmistusta varten tai
mahdollisesti ostetaan lahjakortteja jaettavaksi.

Maailma muuttuu

– yhdistystoiminta muuttuu
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Kauppa-apupalvelu käytettävissänne!
Hyvinkään kaupungin ylläpitämä kauppa-apupalvelu, joka on suunnattu ensisijaisesti
koronaviruksen riskiryhmään kuuluville ja/tai karanteenissa oleville hyvinkääläisille,
joilla ei muutoin ole mahdollisuutta kaupassa asiointiin tai kauppa-avun saamiseen
toisaalta (esim. ystävät, naapurit, sukulaiset).
Mikäli pystyt tilaamaan tuotteet verkkokaupasta, voit tilata ne Prisma Hyvinkäältä
(www.foodie.fi/prismahyvinkaa ), tällöin maksu tapahtuu myös verkossa kaupan
sivuilla.
Mikäli sinulla ei ole mahdollisuus käyttää verkkokauppaa ja tilata netistä,
ota yhteyttä kaupungin takaisinsoittonumeroon 019 459 5300.
Lisätietoja: https://www.hyvinkaa.fi/korona-tiedotteet/arkea-koronan-aikaan/kauppaapu3/kauppa-apu/

Tule toimimaan
etävapaaehtoisena!
Etävapaaehtoistoiminta mukautuu
tämän ajan poikkeustarpeisiin.
Tarve tulla kohdatuksi ei ole
häipynyt minnekään.
Etävapaaehtoisten peruskoulutus
toteutetaan Hyvinkään
valikkoryhmän yhteistyönä.
Tervetuloa mukaan! Ma 11.5. klo
17 alkaen.
Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki
osoitteessa:
https://www.hyvy.fi/koronaextra/vapaaehtoiseksi/

Maailma muuttuu

– yhdistystoiminta muuttuu
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Asiantuntijaluento 7.5.
klo 14: Jaksamisen
välineitä kriisiajalle
Aiheeseen meidät johdattaa Bodil Grön
VTM, kriisityön kouluttaja. Luvassa
asiantuntijatietoa ja keskustelua aiheesta
sekä mahdollisuus kysyä.
https://www.hyvy.fi/korona-extra/voimaa/

Tule käymään
Etäkahvilaan
Etäkahvilassa on aina tilaa jutella ja vaihtaa
kuulumisia. Lisäksi joka kerta on jotain kevyttä
puuhaa, johon saa osallistua oman mielenkiinnon
mukaan.
Etäkahvilassa tapahtuu:
Ke 29.4.
Pe 1.5.
Ma 4.5.
Ke 6.5.
To 7.5.

Toivebiisejä ja aivopähkinöitä
Vapputauko, ei etäkahvilaa
Bingo
Tietovisa
Luento: Jaksamisen välineitä kriisiajalle

Etäkahvilaan hyppäät yhtä linkkiä napauttamalla
tietokoneella. Jotta äänesi kuuluu, tulee
laitteessa olla mikrofoni. Kameraa ei ole pakko
käyttää. Älykännykkään ladataan maksuton
sovellus, jonka jälkeen käyttö on sujuvaa kuten
tietokoneessa.
Lue ohjeet:
www.hyvy.fi/korona-extra/etakahvila/
Teknistä tukea on saatavilla:
p. 050 521 7074 tai heidi.kokko@hyvy.fi

Maailma muuttuu

– yhdistystoiminta muuttuu
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Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
palveluiden kehittäminen
Kehitämme Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä palvelujamme ja olemme
luomassa kansallisestikin mielenkiintoista asiakasohjauksen toimintamallia.
Asiakasohjausta kehitetään hankkeena portaittain ja ensimmäisenä
parannamme sähköisiä palvelujamme sekä
neuvontapalveluja. Asiakasohjauksesta rakennetaan asiakaslähtöistä
palvelukokonaisuutta, jossa asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan.
Haluamme varmistaa, että myös te pääsette mukaan kehittämään
palvelua. Olemme laatineet kyselyn asiakasohjauksen sähköisen asioinnin sekä
neuvontapalveluiden kehittämiseksi. Kyselyyn on mahdollista vastata liitteenä olevan
kyselyn kautta sähköisesti 20.5.2020
mennessä. https://link.webropolsurveys.com/R/C999599FB17BE3E4
Lisätietoja:
Leenä Säkäjärvi, Asiakasohjaushankkeen päällikkö
p. 040 704 3748, leena.sakajarvi@keusote.fi
Laura Tiilikainen, Projektipäällikkö Ikäihmisten ja vammaisten palvelut
p. 040 826 1627, laura.tiilikainen@keusote.fi
https://link.webropolsurveys.com/R/C999599FB17BE3E4

Tiedoksi! Kotisivu-uudistus tulossa
Ennakkotietona että Hyvinkään Yhdistykset ry:n kotisivu-uudistus toteutuu
toukokuun aikana. Kotisivujen sivustorakenne pysyy ennallaan. Etusivu ja sivujen
ulkoasu päivittyvät. Teknisesti sivut siirtyvät uudenlaiselle alustalle.

Maailma muuttuu

– yhdistystoiminta muuttuu
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Muista myös kurkata tuorein Toimintaviesti!
Vinkkaa ryhmäläisille on nyt erotettu Yhdistysviestistä. Samalla sen nimi on
muuttunut Toimintaviestiksi.
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).

Toimintaviestit löydät aina osoitteesta:
https://www.hyvy.fi/onnensillan-toiminta/toimintatiedotteet/

Hyvinkään tapahtumakalenteri käyttöön
Osoitteessa: tapahtumat.hyvinkaa.fi on koottuna
monipuolista toimintaa mitä tapahtuu Hyvinkäällä!

Maailma muuttuu

– yhdistystoiminta muuttuu

