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Uutiset 
Koronarajoitukset Onnensillassa 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti sisätiloissa voi järjestää 

enintään 50 hengen yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia. Jos kaikilla osallistujilla on 

määritellyt istumapaikat. Lisäksi pidetään huolta turvaväleistä, käytetään maskeja ja 

huolehditaan käsi- ja yskimishygieniasta.  

Onnensillassa yhdistysten kokoukset, ryhmät ja muut tilaisuudet ovat 

sallittuja edellä mainituilla ehdoilla 1.-15.2.22.  

Onnensillan kaikille avoimet ryhmät ja kahvila avautuvat vaiheittain. Tiedotamme 

kaikille avoimien ryhmien käynnistymisestä ryhmäkohtaisesti.  

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

 

Henkilökunta tavoitettavissa 
Henkilökunta on pääsääntöisesti etätöissä. Meidät kuitenkin tavoittaa puhelimitse ja 

sähköpostitse etunimi.sukunimi@hyvy.fi  

• Marja Koskelainen, puh. 045 261 8806 

• Noora Widing, puh. 045 168 4577 

• Heidi Kokko, puh. 050 521 7074 

 

 

Remontti piristi Onnensiltaa 
Remontti on saatu 

valmiiksi. Käy 

kurkistamassa 

Onnensillan 

uudistuneita kuvia 

turvallisesti verkossa: 

https://www.hyvy.fi/u

utiset/remontti/  

 

 

https://www.hyvy.fi/tapahtumat/
https://www.hyvy.fi/uutiset/remontti/
https://www.hyvy.fi/uutiset/remontti/
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Toimintaa 
yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoille 

 

Hyvinvoinnin aamukahvit 22.2.22 klo 10.00-

11.00 Teamsissa 
Tule kuulemaan, mitä ajankohtaista kuuluu hyvinvointialueen valmisteluun ja 

Keusoten valtionosuushankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn. Mukana 

keskustelussa Keusoten Marjut Suo, Siskot ja Simot ry:n Eero Väisänen ja Mari 

Huusko, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston Saana Sandholm ja HyvYn Marja 

Koskelainen. 

 

Tällä tapaamisella pohdimme yhdessä erityisesti järjestöneuvottelukunnan työn 

käynnistämistä. 

Ilmoittaudu mukaan tästä 

linkistä https://link.webropol.com/s/soteaamukahviti2022 

 

 

Jos haluat tiedottaa jäsenille WhatsAppilla 
Jos WhatsAppia haluaa käyttää tiedottamisen, ei vuorovaikutuksen välineenä. On 

WhatsApp -ryhmää parempi ratkaisu WhatsApp -vastaanottajalista, jossa 

vastaanottajat eivät näe toistensa vastauksia/yhteystietoja. Tämä toimii siis 

yksisuuntaiseen viestintään.  

Jäsenille jaetaan info -puhelinnumero, johon kukin lähettää tavallisena wappi -

viestinä pyynnön liittyä info -listalle. Tämän jälkeen infosta vastaava henkilö tallentaa 

yhteystiedot puhelimen yhteystietoihin ja lähettää tämän jälkeen vastaanottajalistan 

avulla info -viestit kaikille vastaanottajille.  

Jos aihe kiinnostaa ota yhteyttä Heidiin.  

 
 

https://link.webropol.com/s/soteaamukahviti2022
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(Yhdistys)toimijoiden 

kuukausikahvit  

to 17.2. 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.  

Kahvit järjestetään hybridinä. 

Voit tulla koronatilanne 

huomioiden paikanpäälle 

Onnensiltaan. Tervetuloa 

mukaan!  

Etäyhteys 17.2. klo 14-15:30  

osoitteessa:  

https://onnensilta.whereby.com/kaarisilta  

Lisätietoja: https://www.hyvy.fi/tapahtumat/kuukausikahvit/  tai Heidiltä 

 

Eero Eskolan avustus 
Päätökset Eero Eskolan rahaston avustuksista vuodelle 2022 on 

lähetetty kaikille hakijoille 12.1.2022. 

Avustukset vuodelle 2022 ovat olleet haettavana aikavälillä 13.9.-15.10.2021. 

Vuoden 2022 avustusten teemana oli "Ikäännytään yhdessä - tehdään yhdessä. 

Avustukset ikääntyneiden parissa toimivien järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen 

väliseen yhteistyöhön". Määräaikaan 15.10.2021 klo 15.00 mennessä hakemuksia 

saapui kirjaamoon kaikkiaan 30 kappaletta. Avustushakemusten yhteenlaskettu 

haettu avustussumma oli 87 340 €. Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta päätti 

kokouksessaan 16.12.2021 (§ 100) myöntää hakijoille säännössä määrätyn 40 000 €.  

 

https://onnensilta.whereby.com/kaarisilta
https://www.hyvy.fi/tapahtumat/kuukausikahvit/
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Kaikille avointa 

toimintaa!  

Miten viestimme 

näyttävästi? 
Koulutus toteutetaan lähikoulutuksena 

koronatilanteen helpottaessa.  

Ilmoita kiinnostuksesi koulutukseen 

ilmoittautumalla mukaan, niin saat 

tiedon toteutumisajankohdasta: 

www.hyvy.fi/ilmoittaudu/ 

Maksuton koulutus on tarkoitettu 

kaikille avointa toimintaa järjestäville 

yhdistyksille ja voittoa tuottamattomille 

yhteisöille.  Ota mukaasi oma tietokone 

tai tabletti. 

Ensimmäinen osa: Mainoksen luonti 

maksuttomalla Canva-ohjelmalla  

Toinen osa: Mainoksen julkaisu 

verkossa ja alueen kanavissa 

Maksullinen versio Canvasta maksutta 

yhdistyksen käyttöön 
Canva-ohjelman maksuton versio pitää sisällään ohjelman perusominaisuudet. 

Maksullinen PRO-versio Canvasta sisältää laajan kuvapankin ja muita hienoja 

ominaisuuksia. Jos haluatte Canvan laajemman version maksutta oman 

voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen käyttöön, toimikaa näin:  

1. Mene osoitteeseen:  https://www.canva.com/canva-for-nonprofits/ 

2. ”Apply now – it’s free!” 

3. ”Hanki vahvistus nyt” 

4. Täytä kentät > jatka 

5. Liitä PRH yhdistysrekisteriote 

6. Lähetä 

Canva ottaa tuohon liittyen yhteyttä sähköpostitse ja asia etenee sitä kautta. 

 

  

https://hyvy.sharepoint.com/ilmoittaudu/
https://hyvy.sharepoint.com/ilmoittaudu/
https://www.canva.com/canva-for-nonprofits/
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Toimintaviestit löydät aina osoitteesta:  

https://www.hyvy.fi/onnensillan-toiminta/toimintatiedotteet/  

Pääkirjastosta saa digitukea digitalkkarilta! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onko kone jumissa? Tarvitsetko apua Teamsiin pääsyssä? 

Digitalkkari auttaa kaikenlaisissa tietoteknisissä ongelmissa. Varaa aika 

ja tule selvittämään ongelmaasi. Uutena keskiviikon ilta-ajat! 

Ajanvarausaikoja saatavilla ma, ti, to ja  pe klo 10.15-13.45 välillä ja keskiviikkoisin 

klo 15.15– 17.45 välillä. 

Soita 019-4592422 tai laita sähköpostilla varauspyyntö kirjasto@hyvinkaa.fi   

Käytämme kasvomaskeja, kiitos!  Tervetuloa! 

 

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).  

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

