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Uutiset 
Onnensillan kävijä! Anna 

palautetta vuodesta 2022 
Keräämme tietoa rahoittajalle raportointia ja 

toiminnan kehittämistä varten. Jokainen palaute on 

meille arvokas! Palautekyselyyn voi vastata 

Onnensillassa paperilomakkeella tai sähköisesti 

osoitteessa: www.hyvy.fi/uutiset/palaute/  

Kysely on avoinna 15.12.2022 saakka!  

Kiitos kaikille vastanneille! 

 

 

Kuulumiset 

syyskokouksesta 
Hyvinkään Yhdistykset kokoontui 

syyskokoustamaan Onnensiltaan 25.10. Paikalla 

oli kokousedustajia 17 eri yhdistyksestä. 

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa vuonna 2023 

kokouksen yksimielisellä päätöksellä Aija 

Chrons. Uutena hallitukseen kaudelle 2023-2024 

valittiin Riitta-Liisa Hirvonen Hyvinkään 

Reumayhdistyksestä Tuula Karhusen jättäytyessä 

pois hallituksesta. 

Hallituksen kokoonpano kokonaisuudessaan 

löytyy täältä: https://www.hyvy.fi/hyvy/hallitus/  

Sisäpihan parkkiohje 
Onnensillan sisäpihalla on muutamia parkkipaikkoja Onnensillan kävijöille. Olethan 

tarkkana, ettet parkkeeraa sisääntuloväylälle.  

Muistutus Onnensillan kävijöille: ethän pysäköi parkkipaikan sisäänkäynnin eteen! 

http://www.hyvy.fi/uutiset/palaute/
https://www.hyvy.fi/hyvy/hallitus/
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Kaupunginjohtaja vierailee 

Onnensillassa 30.11. klo 11-12 
Hyvinkään kaupungin johtaja Johanna Luukkonen tutustuu 

kaupunkimme sosiaali- ja terveysalan järjestöihin 

Onnensillassa. Tervetuloa mukaan!  

Maksuttomat pullakahvit.  

 

 

 

Kansalaisareenan 

eduskuntavaalit 2023 -kampanja  
Kansalaisareena julkaisi kolme päätavoitetta vuoden 2023 eduskuntavaaleihin. 

Tavoitteissa nostetaan esiin erityisesti järjestöjen rahoituksen turvaamista, 

järjestöjen osaamisen hyödyntämistä sekä vapaaehtoistoiminnan merkitystä 

osallisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta. Kaikki tavoitteet ovat 

luettavissa Kansalaisareenan nettisivuilta: https://kansalaisareena.fi/tavoitteet-

eduskuntavaaleihin-2023/ Tavoitteita kannattaa hyödyntää myös oman yhdistyksen 

vaikuttamistyössä! 

 

https://kansalaisareena.fi/tavoitteet-eduskuntavaaleihin-2023/
https://kansalaisareena.fi/tavoitteet-eduskuntavaaleihin-2023/
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Toimintaa 
yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoille 

Hyvinvointialue tulee!  

Järjestötreffit 8.11. Onnensillassa 
Seuraavat treffit pidetään Onnensillassa tiistaina 8.11. klo 18-20 – ilmoittaudu tästä 

linkistä! https://link.webropol.com/s/hyvinkaajtsyksy22  

Treffejä emännöi Hyvinkään Yhdistykset ry ja pääset tapaamaan uuden 

toiminnanjohtajan Anni Rekilän.  

Teamsin kautta meillä on vieraana toiminnanjohtaja Anna Katajala Pohjois-

Pohjanmaan Sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä – häneltä kuulemme, miten 

Pohjois-Pohjanmaalla yhteistyö on järjestetty järjestöjen, kuntien ja 

hyvinvointialueen kesken.  

Paikalla on Hyvinkään hyvinvointipäällikkö Panu Isotalo ja hyvinvointialueelta 

erityisasiantuntija Marjut Suo kertomassa ajankohtaiset kuulumiset. Tutustumme 

myös alueellisiin hyvinvointisuunnitelmiin ja ryhmätöissä pohdimme sitä, miten 

voimme tahoillamme niitä toteuttaa. Lämpimästi tervetuloa! 

 

(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 klo 14-15:30:  

17.11. ja 15.12. 

https://link.webropol.com/s/hyvinkaajtsyksy22
http://www.hyvy.fi/tapahtumat/kuukausikahvit/
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Yhdistyksen esittelymahdollisuus  

Hyvinkään sairaalalla 
Hei sinä yhdistystoimija tule pitämään yhdistyksesi teemapäivää OLKA-pisteelle 

Hyvinkään sairaalaan!  

No mikä se teemapäivä on? Yhdistykset ja sairaalan yksiköt voivat pitää OLKA-

pisteillä tai etänä teemapäiviä kertoen toiminnastaan ja tukimahdollisuuksista. 

Teemapäivän pitämisen voi ajoittaa esimerkiksi yhdistyksenne vuosittaisen 

teemapäivän kanssa.  

Teemapäivien pitäminen on maksutonta! Varaa oma teemapäiväsi Hyvinkään 

sairaalassa täältä  

Lisätietoa teemapäivistä löydät www.yhdistysverkosto.net/olka ja OLKA-Hyvinkään 

Facebook ja Instagram tileiltä.  

Vaikuta asioihin, vastaa kyselyihin! 
Keusote: Osallisuus -kysely – vastaa 6.11.22 mennessä  

Miten osallisuus mielestäsi toteutuu Keusotessa? Vastaa kyselyyn viimeistään 

6.11.2022, niin autat Keusoten osallisuusohjelman 2020–2025 päivittämisessä osana 

hyvinvointialueelle siirtymistä.  

Osallisuusohjelman tavoitteena on varmistaa, että Keusoten alueen asukkaat tulevat 

kuulluksi, kohdatuksi ja ymmärretyksi heidän asioidessaan palveluissamme.  

Lisätietoja ja linkin kyselyyn löydät verkkotiedotteesta: 

https://www.keusote.fi/2022/10/12/miten-osallisuus-toteutuu-keusotessa-vastaa-

kyselyymme/ 

Kysely hyvinkääläisille Hyvinkään musiikkiopistosta  

Pyydän ystävällisesti vastaamaan tähän Hyvinkään musiikkiopiston (= Hymon) 

kyselyyn 13.11. mennessä. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa siitä, minkälaisena 

hyvinkääläiset näkevät musiikkiopiston. Kysely suunnataan Hyvinkään kaupungin 

viranhaltijoille ja luottamushenkilöille, yhdistyksille, yrityksille, seurakunnille ja 

taiteen perusopetuksen toimijoille. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 minuuttia.  

Kysely on anonyymi. Vastaajan henkilö- tai yhteystiedot eivät tule kyselyn tekijän tai 

ulkopuolisten tietoon. Vastaajien sähköpostiosoitteita ei kerätä. 

Linkki kyselyyn: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde4DbW2nXYUnmYOfgRnbpmwP0fn

cP1PXLdlxln3Cg0PkdOcw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.webropol.com%2Fs%2FVaraaTeemapaivaOLKAHyvinkaa&data=05%7C01%7C%7C2a3443352a51479d587408daa78ab9d1%7Ca5579200a82c43be8fc0135f02607680%7C0%7C0%7C638006511514942493%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kJtt3waz9cnz6%2BqPtzapPHzULAQNTmfjGfYb1ndJ3tw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.yhdistysverkosto.net%2Folka&data=05%7C01%7C%7C2a3443352a51479d587408daa78ab9d1%7Ca5579200a82c43be8fc0135f02607680%7C0%7C0%7C638006511514942493%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W7V3w0VfnZQ0IZ7fFykWcb3FfUgGTzNcPO8A1iuLsUA%3D&reserved=0
https://www.keusote.fi/2022/10/12/miten-osallisuus-toteutuu-keusotessa-vastaa-kyselyymme/
https://www.keusote.fi/2022/10/12/miten-osallisuus-toteutuu-keusotessa-vastaa-kyselyymme/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde4DbW2nXYUnmYOfgRnbpmwP0fncP1PXLdlxln3Cg0PkdOcw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde4DbW2nXYUnmYOfgRnbpmwP0fncP1PXLdlxln3Cg0PkdOcw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Miltä päihteiden käyttö Keski-Uudellamaalla näyttää? Vastaa 

kyselyyn!  

Kyselyllä kartoitetaan vuosittain Keusoten alueella asukkaiden päihteisiin, tupakkaan 

ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen 

keinoista. Haluamme tietää millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein 

tärkeimpiä toiminnan kohteita. Kyselyn avulla pyrimme parantamaan ehkäisevän 

päihdetyön suunnittelua Keusotessa ja alueen kunnissa. Kyselyyn voi osallistua 

Keusoten ja kuntien verkkosivuilla nimettömästi ja luottamuksellisesti. Yksittäisten 

vastaajien vastaukset eivät ole tunnistettavissa. Jokainen näkemys ja idea on arvokas 

ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä alueellamme. Tämän kyselyn vastauksia 

hyödynnetään alueellisen ehkäisevän päihdetyön suunnitelmassa. Tiedon keruusta ja 

käsittelystä vastaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä.  

Kiitos, jos Sinulla on hetki aikaa auttaa meitä alueellisen ehkäisevän päihdetyön 

kehittämisessä! Vastaa kyselyyn 15.12.2022 mennessä oheisen linkin kautta 

https://forms.office.com/r/GXgXUF7vkH  

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. 

Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja 

Tuusula.  

Lisätietoja, Marjut Suo, erityisasiantuntija, p. 050 497 2557, marjut.suo@keusote.fi.   

 

https://forms.office.com/r/GXgXUF7vkH
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Onnenpäivä tulee taas! Ke 1.2.23 klo 11-15 
➔ Seuraava suunnittelutapaaminen on 29.11.22 klo 13-14, 

Onnensillassa. Osallistuminen on mahdollista myös etänä. Ilmoittaudu 

Heidille. 

➔ Tarvitsemme etukäteen: 

o Vapaaehtoisia jakamaan kahvilippuja ja tapahtuman mainoksia 

➔ Tarvitsemme tapahtumapäivänä ke 1.2. 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 28.11.22 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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Toimintaviestit löydät aina osoitteesta:  

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

 
 

Pysy paremmin ajan tasalla ja 

liity sähköiseen porukkaan! 
LIITY WHATSAPP -RYHMÄÄN!  

Keskustele muiden Onnensillan yhdistystoimijoiden 

kanssa WhatsAppissa. Jos sinulla on WhatsApp käytössä, 

klikkaa linkkiä älykännykälläsi, niin liitytyt ryhmäämme: 

https://chat.whatsapp.com/BLQVAqRhLgrCzNqfkxOMiv  

Tykkää meistä FACEBOOKISSA: https://www.facebook.com/Onnensilta 

Seuraa meitä INSTAGRAMISSA: https://www.instagram.com/onnensilta/  

Tilaa tai peru YHDISTYSVIESTI: https://www.hyvy.fi/ilmoittaudu/yhdistysviesti/  

Tilaa tai peru TOIMINTAVIESTI: https://www.hyvy.fi/ilmoittaudu/toimintaviesti/  

 

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://chat.whatsapp.com/BLQVAqRhLgrCzNqfkxOMiv
https://www.facebook.com/Onnensilta
https://www.instagram.com/onnensilta/
https://www.hyvy.fi/ilmoittaudu/yhdistysviesti/
https://www.hyvy.fi/ilmoittaudu/toimintaviesti/
mailto:heidi.kokko@hyvy.fi
mailto:noora.widing@hyvy.fi

