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Uutiset 
Kiitos kuluneesta 

kaudesta! 
Suurkiitos jälleen teille 

vapaaehtoistoimijoille. Teidän 

ansiostanne Hyvinkää on parempi paikka 

elää! Onnensillan toiminta perustuu 

teidän panokseenne. Nyt on aika levätä 

ja nauttia joulutauosta. Tauon jälkeen 

Onnensilta onkin saanut uutta ilmettä. 

Jännityksellä odotamme! Nähdään taas 

ensi vuonna!  

Joulutauko ja uudet aukioloajat 

17.1.2021 alkaen 
Onnensillan joulutauko pe 10.12.2021-su 16.1.2022. 

Avaamme jälleen ma 17.1.2022. 

Onnensillan uudet aukioloajat joulutauon jälkeen: 

• Kohtaamispaikka auki ma-to klo 10-14 

• Yhteisökahvila auki ma-to klo 11-14 

 

Tiloissa tehdään remonttia joulutauon aikana  
https://www.hyvy.fi/uutiset/remontti/ - sivulle päivitetään Onnensillassa toteutettavan 

remontin tilanteesta. Sivulla on aina tuoreimmat tiedossamme olevat tiedot.  

Kuten lokakuun Yhdistysviestistä tiedotimme, on Onnensillassa alkamassa kaikkia tiloja 

koskeva remontti, jonka avulla parannetaan tilojen toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä. 

Remontin suunnittelee ja toteuttaa Hyrian sisustusalan 

artenomiopiskelijat. 

Nyt on varmistunut, että remontin toteutusvaihe sijoittuu pääasiassa Onnensillan 

joulutauon yhteyteen. Tästä syystä joudumme mahdollisesti perumaan varauksia 

tammikuun viikoilta 1 ja 2. Jokaiselle tilat varanneelle ilmoitetaan erikseen, jos 

tilavaraus joudutaan perumaan. Pahoittelemme toiminnalle koituvaa haittaa! 

https://www.hyvy.fi/uutiset/remontti/
https://bin.yhdistysavain.fi/1586994/mAc18QBgS9OJGFHPUMYh0WLf4d/Yhdistysviesti%20lokakuu-2021.pdf
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Onnensillan kävijä! 

Anna palautetta  

syksystä 2021 
Keräämme tietoa rahoittajalle 

raportointia ja toiminnan kehittämistä 

varten.  

Jokainen palaute on meille 

arvokas! Palautekyselyyn voi vastata 

Onnensillassa paperilomakkeella tai 

sähköisesti tämän linkin kautta.  

Kysely on avoinna 16.12.2021 

saakka!  

Kiitos kaikille vastanneille! 

 

 

 

Omatoiminen kahvinkeitto  
Omatoiminen kahvinkeitto on mahdollista kahvilatilassa 

17.1.2022 alkaen klo 14:30- jälkeen, sekä 

viikonloppuisin. Olennaisinta on pitää huolta, että 

tilat ja kahvio jää siistiksi.  

Siisti tila: 

- Tiskit tiskattu astianpesukoneessa ja laitettu 

paikoilleen kaappiin 

- Pöydät pyyhitty kostealla liinalla 

- Lattialta lakaistu irtoroskat 

- Jääkaappiin ei ole jäänyt mitään omia pakkauksia 

- Roskapussi viety takapihan ulkoroskikseen 

Omatoiminen kahvinkeitto on edelleen mahdollista Palkkisillan ja alakerran 

aulan kahvinkeittopisteillä. Suosittelemme kertakäyttöastioita tai omia mukeja.  

  

Yhdistykset ja ryhmät voivat kokoontua terveysviranomaisten  

ohjeistusten mukaan omalla vastuullaan Onnensillan tiloissa:  

- Onnensillassa kävijöille suositellaan maskin käyttöä, turvavälejä ja hyvää hygieniaa.  

- Ryhmänohjaajien kannattaa kerätä osallistujien yhteystiedot mahdollista altistumista 

varten.  

 

https://forms.gle/5fcHfRv1vZebrgNs7
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Mitä hyvinvointialueille siirtyminen  

käytännössä tarkoittaa? 
Uudistuksen tavoitteena on, että kaikki saavat sosiaali- ja terveystoimen sekä palo- 

ja pelastustoimen palveluita laadukkaasti ja yhdenvertaisesti. Hyvinvointialueet 

päättävät itsenäisesti vastuullaan olevista palveluista. Rahoitus tulee valtiolta, mutta 

alueet päättävät itse, miten rahaa käytetään. Vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy 

alueille vuoden 2023 alussa.  

Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueen ylin päättävä elin, aluevaltuusto. Valtuustot 

päättävät esimerkiksi perusterveydenhuollon, hammashoidon, päihde- ja 

mielenterveyspalvelujen, äitiys- ja lastenneuvolan, ikääntyneiden asumispalvelujen, 

lastensuojelun, erikoissairaanhoidon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Valtuusto 

päättää mm., missä neuvolat ja terveyskeskukset sijaitsevat. Aluevaltuusto ottaa 

myös kantaa siihen, järjestetäänkö palvelut itse vai käytetäänkö yritysten tai 

järjestöjen palveluita. 

Hyvinvointialueiden on huolehdittava hyvästä henkilöstöpolitiikasta sekä siitä, että 

kansalaiset voivat monipuolisesti vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on lakisääteisesti sekä kuntien että 

hyvinvointialueiden tehtävä. Alueiden tulee tehdä yhteistyötä kuntien, järjestöjen 

sekä seurakuntien kanssa. Hyvinvointialueille on lain mukaan asetettava alueen 

yhteinen nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto sekä vammaisneuvosto. 

Jokainen voi vaikuttaa hyvinvointialueisiin ja niiden palveluihin 

äänestämällä aluevaaleissa. Aluevaalien vaalipäivä on 23.1.2022. 

Vaikutamme alueellamme 
Hyvinkään Yhdistykset ry tekee tiivistä yhteistyötä Keusoten, Hyvinkään 

kaupungin sekä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston kanssa.  

Lisäksi vaikutamme useissa eri verkostoissa, kuten: 

- Hyvinkään kaupungin hyvinvointi- ja terveystyöryhmä 

- Keusoten HYTE-Allianssi -ryhmä 

- Sote-muutostuki työryhmä, liittyen hyvinvointialueille siirtymiseen 

- Uudenmaan sosiaaliturvayhdistys ry 

- Hyvinkään kaupungin digitukiverkosto 

- Valikkoryhmä, vapaaehtoistoimintayhteistyö alueellamme 

- Yhdessä ikäihmisten parhaaksi -verkosto  

Tiesithän, että meidän kauttamme voit välittää tietoa kyseisiin 

verkostoihin ja teemoihin liittyen.  
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Toimintaa 
yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoille 

 
 

(Yhdistys)toimijoiden 

ensimmäiset 

kuukausikahvit  

ti 25.1. klo 14-15:30 
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.  

 

 

 

 
 

 

Kaikille avointa 

toimintaa!  

Miten viestimme 

näyttävästi? 
Kasvotusten järjestettävä koulutus 

mainosten luonnista (pe 28.1.) ja 

julkaisemisesta (pe 4.2.) klo 10-12. 

Maksuton! Ilmoittaudu 26.1. 

mennessä www.hyvy.fi/ilmoittaudu 

http://www.hyvy.fi/ilmoittaudu
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Eero Eskolan rahaston  

avustukset vuodelle 2022 
Eero Eskolan rahaston avustushakemusten käsittely on yhä käynnissä. Hakemusten 

arviointiprosessin tueksi on pyydetty useita lisäselvityksiä. Tästä johtuen 

hakemusten käsittelyssä on viivettä ja päätöksenteko myönnetyistä 

avustuksista siirtyy joulukuulle 2021. 

Kaikille hakijoille ilmoitetaan avustuspäätöksistä tammikuussa 2022. 

 

Ethän anna liukkauden yllättää?  
Hyvinkään kaupungilla on käytössä Ilmatieteen laitoksen liukkauspalveluennuste.  

Lähetä viesti ”jalankulku hyvinkää 7 21” numeroon 16167 ja saat jatkossa 

Hyvinkäätä koskevat liukkausilmoitukset puhelimeesi klo 7-21 välisenä aikana. 

Lisätietoja www.hyvinkaa.fi  

 

Vaalipaneeli 13.1.2022 klo18 Facebookissa 
 

http://www.hyvinkaa.fi/
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Toimintaviestit löydät aina osoitteesta:  

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

Kiinnostaako sote-uudistus?  
https://www.uusimaalaiset.fi/2021/10/25/hyvinvointialueiden-syksyn-ajankohtaiset-

kuulumiset-uudeltamaalta/  

Lue tästä, mitä kuuluu Uudenmaan eri hyvinvointialueille. Seuraa ajankohtaisia 

uutisia Facebookissa. Käy tykkäämässä Facebook: Järjestöjen sote-muutostuki -

Uusimaa ja ota sivu seurantaan. 

 

Tukea omaan vapaaehtoistehtävään!  

Mieti omaa ja yhdistyksen perustehtävää 

yhdessä työnohjaajan kanssa 
Työnohjaajaopiskelija tarjoaa maksutonta tukea yhdistystoimijoille.  

Lisätietoja: Yhdistysviesti marraskuu-2021 s. 7 

 

 

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).  
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