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Helpompaa yhteydenpitoa
ryhmäläisille
Miksi ryhmä käyttäisi Wappia?
WhatsApp on maksuton, nopea yhteydenpitotapa
toiminnasta tiedottamiseen, muistutteluun,
keskusteluun, kuvien jakamiseen sekä ääni- että
videopuheluihin
Kevään aikana on tarjolla tukea ja
koulutusta niin ryhmän vetäjille, kuin
ryhmäläisille. Kutsu Laura esittelemään
WhatsAppia ja opastamaan kädestä pitäen
ohjelman käyttöä.

Uutiset
Helpompaa
yhteydenpitoa omassa
ryhmässä tai vaikka
koko yhdistyksessä.
Yksilöllistä
koulutusta myös
jäsenille
WhatsAppista.

Hei!

Olen Laura ja toimin Heidin kaverina Maailma muuttuu – yhdistystoiminta muuttuu
-hankkeessa tämän kevään ajan. Kutsu minut yhdistyksesi tapaamiseen, niin
kerron mielelläni, kuinka juuri teidän yhdistys hyötyy WhatsAppista, ja kuinka
kätevää ja nopeaa sen käyttäminen on viestinnän suhteen.
What´s Up? 😊

Toimittakaa Onnensillan käyttötilastonne ja
muuttuneet yhteystietonne
Muistakaa toimittaa Onnensillan käyttötilastot ja muuttuneet
yhteystiedot! Lomakkeita voi noutaa Onnensillasta tai täyttää ja lähettää verkossa:
https://www.hyvy.fi/hyvy/lomakkeet/onnensillan-kayttotilasto2/

Maailma muuttuu

– yhdistystoiminta muuttuu
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Tule Ystävänpäivänä
Onnensiltaan ♥

Esteettömyyspäivän
suunnittelu alkaa
Esteettömyys koskee
käytännössä kaikkia
Onnensillan yhdistyksiä.
Esteettömyyspäivän ensimmäinen
suunnittelutapaaminen
ti 11.2. klo 9:30-11:30
Onnensillassa.
ps. Itse Esteettömyyspäivän
aika ja paikka
on lyöty jo lukkoon:
Kaupungintalon aula
23.4. klo 14-18. Laita aika
kalenteriin!
Tervetuloa!

Maailma muuttuu
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Maailma muuttuu, muuttuuko yhdistyksesi?
Kehittäminen vaatii vuorovaikutusta, kuuntelua ja oivalluksia. Nyt kotisivuille on
julkaistu eriaiheita käsitteleviä materiaaleja ja linkkejä. Lue lisää ja perehdy itseäsi
kiinnostaviin aiheisiin: https://www.hyvy.fi/tukea-yhdistyksille/kehitys/
Vinkkaa myös puuttuvista aiheista Heidille.

Vanhusneuvosto 2020
Kaupunginhallitus päätti nimetä vanhusneuvostoon:
Varsinainen jäsen
Varajäsen
Yhdistys
Karhunen Tuula
Rantala Kyllikki
Hyvinkään kansalliset seniorit ry
Servomaa Sirkku
Lähetkangas Hilkka
Eläkeliiton Hyvinkään yhdistys ry
Lampinen Matti
Asikainen Veikko
Hyvinkään Eläkkeensaajat ry
Jalonen Aarno
Kouhia Juhani
Hyvinkään Eläkeläiset ry
Laurila Tamara
Salminen Jorma
VR Eläkeläisten liitto Hyvinkään
osasto ry
Kurikko
Palviainen
Hyvinkään-Nurmijärven
Marja-Leena
Marja Terttu
senioriopettajat ry
Nivala Helena
Mäkipaakkanen Maija
Hyvinkään julkisen alan
eläkeläiset ry
Hellström Seija
Järvinen Eira
Hyvinkään Sotiemme
veteraanit ry
Eila Raitala
Anitta Ahokas
Hyvinkään Sydänyhdistys ry,
Riitta Puupponen
Hyvinkään seudun Omaishoitajat
ja Läheiset ry
Kaupunginhallituksen edustajaksi päätetään nimetä Pekka Laine
Kaupunginjohtaja oikeutetaan nimeämään toimialojen edustajat vanhusneuvostoon

Maailma muuttuu
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Toimintaa ja vinkkejä

Tarinakahvila
työikäisille

Onnensillan Tarinakahvila toteutetaan
yhteistyössä Keski-Uudenmaan
Yhdistysverkoston Vertaistuen polku
sairaalasta kotiin -hankkeen ja
Hyvinkään sairaalan Palvelupiste
Sopen/OLKA-pisteen kanssa.

Hyvinkään sairaalan OLKA-pisteen teemapäivät
Yhdistykset ja sairaalan yksiköt pitävät OLKA-pisteillä teemapäiviä. Olette myös
ensi vuonna lämpimästi tervetulleita kertomaan yhdistyksenne toiminnasta
Hyvinkään sairaalan OLKA-pisteelle.
Varaa yhdistyksellesi oma teemapäivä: soppi@hus.fi tai p. 019 458 72205

Maailma muuttuu
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Etsitkö uusia jäseniä tai vapaaehtoisia?
Etsitkö uusia jäseniä tai vapaaehtoisia? Haluatko
mainostaa yhdistyksesi toimintaa? Onko teillä
vuokrattavaa toimitilaa, josta haluaisitte kertoa
muille? Nämä kaikki voit tehdä maksuttomassa
uusimaalaiset.fi-verkkopalvelussa!
Lue lisää https://www.uusimaalaiset.fi/tietoapalvelusta/ ja rekisteröi yhdistyksesi mukaan!
Teknistä tukea missä tahansa ongelmassa tarjoaa
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston
järjestöassistentti Jaro Karkinen
(jaro.karkinen@yhdistysverkosto.net).

Tietoa sivustosta | Uusimaalaiset.fi
Uusimaalaiset.fi -verkkopalvelu on Uudellamaalla toimivaa kansalais- ja
vapaaehtoistoimintaa kokoava sivusto. Se on perustettu helpottamaan
kansalaistoiminnan parissa toimivien järjestöjen, yhdistysten, yhteisöjen,
seurakuntien, kuntien ja kaupunkien sekä ei-kaupallisten yritysten toiminnan,
vapaaehtoistyön ja kehittämistoiminnan löytämistä ja viestintää. Sivuston ylläpito
rahoitetaan Veikkauksen varoin.

Vertaistalo kerää yhteen potilasjärjestöjen
tarjoaman vertaistuen
Tarjoaako yhdistyksesi vertaistukea sairastuneelle tai hänen läheisilleen? Onko
vertaistukitoimintanne tiedot jo Vertaistalo.fi palvelussa?
Vertaistalo on verkkopalvelu, joka tarjoaa vertaistukea sairastuneille ja heidän
läheisilleen. Sivusto tarjoaa konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja potilasyhdistysten
vertaistukipalveluihin, kokemustarinoita sekä vertaisvideoita. Lue lisää
Vertaistalosta.
Selvitimme kuinka paljon Hyvinkään sairaanhoitoalueen toimijoita löytyy tällä
hetkellä vertaistalosta. Täältä voit lukea tämän hetkisen tilannekatsauksen:
https://www.terveyskyla.fi/vertaistalo/ajankohtaista/keski-uusimaa-vertaistalonrakennustalkoissa
Toivottavasti pian sieltä löytyy kaikkien tiedot, jotta kaikki halukkaat löytävät
paremmin vertaistuen pariin. Ohjeet yhdistyksille omien tietojen lisäämisestä löytyy
täältä. Lisätietoja: vertaistalo@terveyskyla.fi

Maailma 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
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