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Tärkeimmät:
• Henkilökunta vapailla
2.8. saakka
• Tehdään yhdessä Onnensillasta
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Uutiset

Kiitos sinulle!
Lämpimät kiitokset
kaikille vapaaehtoisille,
yhteistyökumppaneille,
Hyvinkään kaupungille
sekä etätoimintoihin
osallistuneille.
Aurinkoista kesää!

Henkilökunta vapailla
24.6.-1.8.
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Tehdään yhdessä Onnensillasta paras paikka!
Millaista yhteisöllistä toimintaa ja kohtaamispaikkaa Hyvinkäällä tarvitaan
tulevaisuudessa? Millaista yhteisöllistä toimintaa Sinä tai läheisesti kaipaavat?
Vastaa kyselyyn ja vaikuta Onnensillan tulevaisuuteen! Vastaajien
kesken arvotaan tuotepalkinto!
Kysely osoitteessa:https://link.webropol.com/s/onnensiltakysely Vastaaminen
kestää vain noin 5–10 minuuttia. Vastata voi 11.7.2021 saakka.

Hyvinkäälle tarvitaan lisää
vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota
Keskustelu vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin tarpeesta Hyvinkäällä jatkuu.
Hyvinkään vapaaehtoistoimijoiden verkosto (Hyvinkään valikkoryhmä) on laatinut
kannanoton, joka julkaistiin 5.6.2021 Aamupostin mielipidepalstalla. Tätä seurasi
Hyvinkään Yhdistykset ry:n puheenjohtajan ja henkilökunnan laatima kannanotto,
joka julkaistiin 22.6. samoin Aamupostissa.
Lue kannanotot:
• 5.6.2021: www.hyvy.fi/uutiset/vapaaehtoiskoordinaatiota/
• 22.6.2021: www.hyvy.fi/uutiset/uusi-kannanotto/
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Toimintaa

yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoille

Hyvinkään vapaaehtoistoiminnan
Eskola-kesäpäivät peruttu
Hyvinkään Yhdistykset ry vetäytyy Eskolan-kesäpäivien järjestelyistä, koska ilmeni
että Rytkön leirikeskus ei valitettavasti ole esteetön.
Rytkön leirikeskus on kuitenkin vapaaehtoistoimijoiden käytettävissä
24.-27.8. välisenä aikana. Lue lisää: https://www.hyvinkaa.fi/rytkoon

Kesälukemista!
Maailma muuttuu - yhdistystoiminta muuttuu hankkeen aikana syntyi yhdistyksien
toiveiden mukaisia koulutusmateriaaleja. Nyt lähiviikkoina on oppaista tehty nostoja
Facebookissa sivulla: /www.facebook.com/yhdistystoimintamuuttuu
Huom! Vaikka et käyttäisi Facebookia, voit linkkiä klikkaamalla nähdä oppaiden
nostot ja niihin liittyvät muiden käyttäjien kommentit.
Ja jos Facebook mietityttää. Kaikki
materiaalit ovat totta kai saatavilla
osoitteessa: www.hyvy.fi/tukeayhdistyksille/kehitys/
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HYTE-allianssi merkitsee Keusoten ja
yhdistysten yhteistyötä
Järjestölähtöisen toiminnan avun pitää olla sitä tarvitsevien ulottuvilla. HYTEallianssi -hankkeen tarkoituksena on pyrkiä tunnistamaan alueen sosiaali- ja
terveysjärjestöt sekä niiden tekemä työ ja vahvistaa yhteistyötä muiden toimijoiden,
kuntien ja Keusoten välillä. Yhteistyöllä terveyden edistämiseen liittyvä toiminta
saadaan lähemmäs asukkaita.
Lue koko tiedote: https://www.keski-uudenmaansote.fi/ajankohtaista/keusotenalueen-asukkaan-hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamiseksi-tehdaan-monialaistayhteistyota/

Fresh Taiji -kurssia toivottiin Puistotreffeillä
Puistotreffeille osallistuneet innostuivat kokeilemaan Fresh Taijia. Joukko toivoi,
että toiminta voisi jatkua.

Alkeiskurssi (taso A1) alkaa 1.7.2021
Parantolanpuistossa (Sandelininkatu 1 Hyvinkää)
Torstaisin klo 18.30 -20 eli 01, 08, 15, 22, 29 pv
(5 kertaa) sää varauksella
Koko kurssin hinta 35 € /heinäkuu (maksu käteisellä)
Ota mukaan väljät vaatteet ja juomapullo
Ilmoittaudu mukaan 30.06 klo12.00 mennessä:
tracy.lu@aaky.fi p. 045 666 1988 tai
armi.liljeroos-rasanen@outlook.com p.050 3951 341
Järjestäjä: Aasia Kulttuuri Yhdistys RY
www.aaky.fi
Tervetuloa!

