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Yhdistysviesti  
Kesäkuu 2022 

Tärkeimmät:  

• Henkilöstö kesälomalla heinäkuun. s. 2 

• Syksyllä tavoitellaan uusia mukaan: 

Toimintaa lähempänä kotia ja Onnenpäivä! 

Tule mukaan suunnitteluun ja 

toteutukseen. s. 4 ja s. 5 
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Uutiset 
Onnensillan 

kohtaamispaikan kesäaika 

jatkuu 15.6. saakka 
Onnensillassa riittää toimintaa vielä ennen 

kesätaukoa!  Supistetumpi toiminta ma-ke 16.5.-

15.6.22, ovet avoinna klo 11-14. 

Katso lisätietoja:  

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

 

 

 

 

 

Henkilöstön kesälomat 
Onnensillan henkilöstö on kesälomalla ja 

saldovapailla heinäkuun ajan. Uusi toiminnanjohtaja 

Anni Rekilä aloittaa Onnensillassa 15.8.2022. 

Yhteisökahvila avautuu taas 29.8.2022 ja kaikille 

avoimet ryhmät pääsääntöisesti syyskuun aikana. 

Tarkasta ryhmäkohtainen aloitusaika: 

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

 

  

https://www.hyvy.fi/tapahtumat/kohtaamispaikka/
https://www.hyvy.fi/tapahtumat/
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Marjan jäähyväispuhe 
Linkin takaa luettavissa eläkkeelle jäävän Marjan 

läksiäisjuhlien puheen muistiinpanot iloksemme nyt, 

ja tulevaisuudessa, kun muistelemme näitä vuosia. 

https://www.hyvy.fi/uutiset/marjan-muistoja/ 

 

Kiitos arvoisat vapaaehtoiset! 

Te olette korvaamattoman tärkeitä ihmisiä 

Onnensillassa. Jos teitä ei olisi, yhtään kaikille 

avointa ryhmää ei toimisi eikä kahvilaa olisi.  

Te olette myös ihania ihmisiä, jotka luotte  

hyvää ilmapiiriä Onnensiltaan. Te kohtaatte,  

tuette ja palvelette ihmisiä. Iloa, hymyä ja  

kodikasta puheensorinaa näkyy ja kuuluu kaikkialla. Jos näin ei olisi, ihmiset tuskin 

tulisivat Onnensillan ryhmiin, kahvilaan tai muuhun toimintaan. Kävijät ja osallistujat 

selvästi viihtyvät ja palautteiden perusteella kokevat toiminnan tärkeäksi. 

Arvostan teitä suuresti. Te annatte aikaanne toisten ihmisten ja Onnensillan 

hyväksi. Toivottavasti saatte itsekin jotakin, hyvää mieltä kenties. Muistattehan helliä 

itseännekin. On ollut ilo tehdä yhteistyötä kanssanne. Teitä tulee ikävä. En löydä 

sanoja, miten ilmaisisin teille kiitokseni kaikesta. Voikaa hyvin ja vaalikaa jatkossakin 

Onnensillan henkeä! 

Sydämellisesti kiittäen ja etähaleja antaen Marja 

 

Järjestöneuvottelukunnan terveisiä 
Järjestöneuvottelukunta on aloittanut toimintansa ja ensimmäinen kokous on 

pidetty. Neuvottelukunnassa on erilaisia teemaverkostoja. Hyvinkään Yhdistykset 

ry:n puheenjohtaja Aija Chrons kuuluu ikäihmisten teemaverkostoon. 

 

 

https://www.hyvy.fi/uutiset/marjan-muistoja/
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Toimintaa 
yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoille 

 

(Yhdistys)toimijoiden 

kuukausikahvi  
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.  

Lisätietoja: 

www.hyvy.fi/tapahtumat/kuukausikahvit/   

Syksyn kuukausikahvit: 15.9., 13.10., 

17.11., 15.12. klo 14-15:30.  
 

Toimintaa lähempänä koteja!  

Ensimmäinen osa: Spotin valtaus  
Onnensilta laajentaa toimintaa alueolohuoneisiin eri puolille Hyvinkäätä. Tänä 

vuonna tavoitteena on aloittaa toiminta kahdessa pisteessä. Tule valtaamaan 

kanssamme kauppakeskus Willassa sijaitsevaa nuorisotila Spottia. Toiminta tarjoaa 

yhdistyksille verkostoitumis- ja yhdessä tekemisen paikkoja. Osallistujille 

alueolohuoneet tarjoavat mahdollisuuden osallistua ja toimia lähellä kotia. Kaikilla ei 

ole mahdollisuutta kulkea Onnensiltaan saakka. 

Syksyn aikataulu: 

- IDEAPAJA: to 11.8. klo 10- Spotissa (voit osallistua myös etänä)  

- Spotin valtaus -tapahtuma: ti 23.8. klo 13-15 Spotissa 

- Osallistujien ja vapaaehtoistoimijoiden IDEAPAJA: pe 26.8. klo 12-14 

 

KUINKA PÄÄSEN SPOTTIIN? Prisma-tasolla sijaitsevan Life-luontaistuotekaupan 

vieressä olevalla hissillä kolmanteen kerrokseen. Spotti on ensimmäinen liiketila hissin 

läheisyydessä.   

http://www.hyvy.fi/tapahtumat/kuukausikahvit/
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Onnenpäivä järjestetään to 22.9.22 klo 11-15 
 

TÄRKEÄÄ! Lue ainakin tämä:  

➔ Seuraava suunnittelutapaaminen on 24.8. klo 10-11, Onnensillassa. 

Osallistuminen on mahdollista myös etänä. Ilmoittaudu Heidille. 

➔ Tarvitsemme etukäteen: 

o Vapaaehtoisia jakamaan kahvilippuja ja tapahtuman mainoksia 

➔ Tarvitsemme tapahtumapäivänä to 22.9. klo 10-16 

o Vapaaehtoisia ja yhdistysten edustajia paikanpäälle,  

voit myös osallistua osaksi aikaa: Vapaaehtoistehtävät: kahvila, 

vastaanotto, puhtaanapito, tunnelman nostatus ja ihmisten yksilöllinen 

kohtaaminen ja ohjaus.  

o Jokaiselta yhdistykseltä ”yhdistyspyykkinarulle” esitteitä: 

▪ Jokainen yhdistys vastaa itse oman taskun täyttämisestä. 

▪ Esitteiden tulisi olla kevyitä, jotta muovitasku ei repeä. 

▪ Tapahtuma tuottaa taskuihin kansilehden, jossa lukee 

yhdistyksen nimi ja kotisivuosoite.  

o Esityksiä/tietoiskuja/toimintakokeiluja Kaarisillassa  

▪ Käy ilmoittamassa oma osuus 17.8.22 mennessä:  

https://forms.gle/MA1CYpKU83ymVm3c7  

▪ Pyrimme ryhmittelemään tietoiskuja mielekkäiksi 

kokonaisuuksiksi.  
 

Mistä olikaan kyse ja mitä päivän aikana tapahtuu? 

Onnenpäivä on järjestetty Onnensillassa 2018 ja 2019. 

Vihdoin pääsemme järjestämään taas tapahtumaa, joka 

kokoaa laajalti väkeä Hyvinkään seudulta!  

Päivän idea on olla ennen kaikkea iloa tuottava ja uusia 

ideoita arkeen tuova. Paikalla on jälleen Hyrian  

opiskelijat ja luvassa on apuvälineitä,  

hyvinvointimittauksia, kauneudenhoitoa ja  

liikuntatuokiota.  

Lisäksi haastamme mukaan yhteistyökumppaneitamme. 

Aikaisempina vuosina mukana on ollut Hyvinkään 

liikuntapalvelut, sairaalan Olka-toiminta, Keusoten 

palveluohjaus ja Siltakadun yrittäjiä. Tämän vuoden 

toimijakattaus selviää tapahtumasuunnittelun edetessä.  

https://forms.gle/MA1CYpKU83ymVm3c7
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Lähellä.fi – maksutonta näkyvyyttä 

toiminnallenne 
Huomasithan, että uusimaalaiset.fi on uudistunut. Jatkossa kaikki Suomen järjestöjen 

toimintailmoitukset, vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet sekä tuen, avun ja 

neuvonnan palvelut löytyvät osoitteesta Lähellä.fi!  

Muistin virkistyksenä, lue tästä uudistusta käsittelevät usein kysytyt kysymykset ja 

aikaisemmat tiedotteet: 

1. Uutinen uudistuksesta 

2. Uutinen uudistuksesta 

Ota Lähellä.fi käyttöösi, palveluun on helppo rekisteröityä ja sen käyttö 

on maksutonta 

Lähellä.fi korvaa jatkossa kaikki maakunnalliset järjestötietopalvelut yhdellä 

verkkosivustolla. Palveluun voi rekisteröityä mikä tahansa järjestö. Tässä vaiheessa 

verkkopalvelussa voi ilmoittaa järjestöjen tapahtumia, toimintailmoituksia ja 

vapaaehtoistehtävien mahdollisuuksia. Palvelu on suunnattu ihmisille, jotka 

hakevat itselleen uusia harrastuksia, etsivät tukea tai apua taikka haluavat ryhtyä 

vapaaehtoistoimijoiksi. Lähellä.fi sopii loistavasti myös ammattilaisen käyttöön. 

Julkisen sektorin työntekijät voivat asiakaskohtaamisten yhteydessä tarjota ihmisille 

mahdollisuutta järjestötoimintaan ja omaa yleistä hyvinvointia ja terveyttä tukevaan 

toimintaan. 

https://www.lahella.fi/palvelun-kayttoohjeet  

 

 

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uusimaalaiset.fi%2F%3Femail_id%3D63%26user_id%3D0%26demo%3D1%26urlpassed%3DaHR0cHM6Ly93d3cubGFoZWxsYS5maS91a2stamFyamVzdG90%26controller%3Dstats%26action%3Danalyse%26wysija-page%3D1%26wysijap%3Dsubscriptions&data=05%7C01%7Clauri.koponen%40hyte.fi%7C0b7965760c8d4895dd2008da2db77fda%7Cca98444dd0ee4d36a42bce2f97f4b9f0%7C0%7C0%7C637872563523860834%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WH4opk%2BgNO%2BlstN%2FdZBnVNkL0KxJJ%2BPSr5lgaI3jAro%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uusimaalaiset.fi%2F%3Femail_id%3D63%26user_id%3D0%26demo%3D1%26urlpassed%3DaHR0cHM6Ly93d3cudXVzaW1hYWxhaXNldC5maS8yMDIxLzEyLzE2L3V1c2ltYWFsYWlzZXQtZmktdXVkaXN0dXUtcGFsdmVsdS10dW8teWhkaXN0eXN0ZW4tdG9pbWlubmFuLWxhaGVsbGVzaS8%26controller%3Dstats%26action%3Danalyse%26wysija-page%3D1%26wysijap%3Dsubscriptions&data=05%7C01%7Clauri.koponen%40hyte.fi%7C0b7965760c8d4895dd2008da2db77fda%7Cca98444dd0ee4d36a42bce2f97f4b9f0%7C0%7C0%7C637872563523860834%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=i2t2hVb%2Fy5PVpbESqI26g3TksO8Tt%2FIpxM27WBGjlIc%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uusimaalaiset.fi%2F%3Femail_id%3D63%26user_id%3D0%26demo%3D1%26urlpassed%3DaHR0cHM6Ly93d3cudXVzaW1hYWxhaXNldC5maS8yMDIyLzAyLzE2L3V1c2ltYWFsYWlzZXQtZmktdXVkaXN0dXUta3V1bHVtaXNpYS11dWRpc3R1c3R5b24tYWFyZWx0YS8%26controller%3Dstats%26action%3Danalyse%26wysija-page%3D1%26wysijap%3Dsubscriptions&data=05%7C01%7Clauri.koponen%40hyte.fi%7C0b7965760c8d4895dd2008da2db77fda%7Cca98444dd0ee4d36a42bce2f97f4b9f0%7C0%7C0%7C637872563523860834%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JjovA%2FNKBEUL0UEizkP6VyJ0yMJZDxCY8Ss0csT37nE%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uusimaalaiset.fi%2F%3Femail_id%3D63%26user_id%3D0%26demo%3D1%26urlpassed%3DaHR0cHM6Ly93d3cubGFoZWxsYS5maS8%26controller%3Dstats%26action%3Danalyse%26wysija-page%3D1%26wysijap%3Dsubscriptions&data=05%7C01%7Clauri.koponen%40hyte.fi%7C0b7965760c8d4895dd2008da2db77fda%7Cca98444dd0ee4d36a42bce2f97f4b9f0%7C0%7C0%7C637872563523860834%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ll0XCttJ3pjOegYNDILHuMYHEgyIl%2B9jlIHYIfVhBTw%3D&reserved=0
https://www.lahella.fi/palvelun-kayttoohjeet
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Toimintaviestit löydät aina osoitteesta:  

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

Vapaaehtoisten peruskurssi 13.9. ja 20.9. 
Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus järjestetään nyt kuudennen kerran Hyvinkään 

eri yhdistysten ja toimijoiden yhteistyössä. Koulutus toteutetaan koronatilanne 

huomioiden. Koulutus on maksuton ja kaikille avoin! 

Lue lisää: https://www.hyvy.fi/mukaantoimimaan/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
https://www.hyvy.fi/mukaantoimimaan/
mailto:heidi.kokko@hyvy.fi
mailto:noora.widing@hyvy.fi

