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Uutiset 
Muuton ennakointi 
Onnensillan vuokrasopimus on irtisanottu ja osoitteesta Siltakatu 6 muutetaan 

uusiin tiloihin kesän aikana. Uutta osoitetta emme vielä tiedä. Tiloja kartoitetaan 

yhteistyössä Hyvinkään kaupungin kanssa. Lisätietoja 10.2.2023 julkaistusta 

tiedotteestamme: https://www.hyvy.fi/uutiset/tarkea_tiedote/  

Yhdistyksiä pyydetään ennakoimaan tulevaa muuttoa hyvissä 

ajoin. Tyhjentäkää arkistokaappinne, käytettävissä Onnensillan 

asiakirjasilppuri. Silppuri sijaitsee kopiokoneen vieressä. Tyhjentäkää 

silputtu roska sekajätteisiin. Lisätietoja asiakirjojen säilyttämisen 

kestoista: https://www.yhdistystoimijat.fi/toiminnot/arkistointi/  

Muutosta huolimatta, olethan muistanut varata tilat myös 

loppuvuodelle? Osalla yhdistyksistä syyskauden 2023 tilanvaraukset 

puuttuvat. Ilmoitathan varauksesta tai mahdollisesti varauksen 

peruutuksesta: https://www.hyvy.fi/tilavaraus/kalenteri/   

Hyvinvointipalveluiden avustukset 
Hyvinkään sivistystoimi ilmoittaa hyvinkään alueella toimivien yhdistysten, 

yhteisöjen, seurojen sekä muiden, hyvinkääläisten hyvinvointia ja terveyttä 

edistävien toimijoiden haettavaksi hyvinvointipalveluiden kohde- ja 

kumppanuusavustukset. Hakuaika päättyy perjantaina 31.3.2023 klo 15.00. 

Lisätiedot hausta: https://www.hyvinkaa.fi/hyvinvointipalveluiden-avustukset/  

 

Hakuinfot  
Hakuinfoissa käydään läpi hyvinvointipalveluiden avustusten avustuslomaketta sekä 

avustussääntöä. Kaikissa infoissa on etäosallistumismahdollisuus, hybridi-infoihin 

voit osallistua myös livenä. 

Kaikkien järjestettävien infotilaisuuksien sisältö on sama. Tilaisuuksiin ei ole 

ennakkoilmoittautumista.  

- Hakuinfoja järjestetään 23.2.-16.3. välisenä aikana useita.  

- Osallistumislinkit: https://www.hyvinkaa.fi/hyvinvointipalveluiden-avustukset/  

 

Hyvinvointipalveluiden avustushakutyöpaja Onnensillassa  
- 22.3. klo 11.00-12.30 ja 27.3. klo 10.30-12.00 

- Etäosallistujille linkit osallistumislinkit: 

https://www.hyvinkaa.fi/hyvinvointipalveluiden-avustukset/  

https://www.hyvy.fi/uutiset/tarkea_tiedote/
https://www.yhdistystoimijat.fi/toiminnot/arkistointi/
https://www.hyvy.fi/tilavaraus/kalenteri/
https://www.hyvinkaa.fi/hyvinvointipalveluiden-avustukset/
https://www.hyvinkaa.fi/hyvinvointipalveluiden-avustukset/
https://www.hyvinkaa.fi/hyvinvointipalveluiden-avustukset/
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Yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden 

koulutustarpeet 2023 -kyselyn tulokset ♥ 
Lämmin kiitos kaikille koulutustarvekyselyyn vastanneille! Tässäpä tulokset: 

Canva -mainosten tekeminen 9 

Yhdistyshallinnon perusteet (hallituksen vastuut) 6 

Vuorovaikutustaidot osana vapaaehtoistoimintaa 6 

Sihteerin tehtävät ja hyvät käytännöt 4 

Google Drive käyttöön hallituksen tiedostojen hallinnassa 4 

10 hyvää kuvaa yhdistyksen viestinnän tueksi 4 

Jaksaminen omassa vapaaehtoistehtävässä 4 

Muu (ehdotus 1: Hätäensiapu- ja/tai EA1-koulutus, ehdotus 2: 

Esiintyminen) 
2 

Sosiaalinen media: Facebook 0 

Sosiaalinen media: Instagram 0 

 

Yhdistystoimijoiden kuukausikahvit, ehdotuksia mistä voitaisiin 

keskustella yhdessä:  

• Hyvien käytäntöjen jakamista 

• Kaverin ja oma jaksaminen. 

• Yhteistyö yhdistysten välillä. Esim. työkalu tapahtumien/luentojen 

ilmoittamiseen (yhteinen Excel Google Drivessa?), joka auttaisi yhteistyössä. 

Tärkeää etenkin nyt myös taloudellisesti (Eskola loppu jne). 

• Jaksamisesta 

• Asiat kerrottaisiin koko hallitukselle.... 

• Pienten yhdistysten yhdessä tekemisestä. Resurssit, tarpeet ja hyvät 

käytännöt. Voimavarojen hyödyntäminen.  

• Ajankohtaiset asiat, esim. nyt tuo avustuskelpoisuuden hakeminen. 

• Onnensillan uusi paikka, kuka keksii? 

Onnenpäivässä toivottu 

Keusoten asiakasohjauksen 

tapaaminen 19.4. 
Onnenpäivän kohtaamisten myötä Keusoten 

asiakasohjaus tulee tapaamaan yhdistysten jäseniä. 

Kutsu siis ryhmäsi mukaan ke 19.4. klo 14-15.30 

Onnensiltaan.  
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Toimintaa 
yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoille 

 

(Yhdistys)toimijoiden 

kuukausikahvit  
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/   

UUTUUTENA! Otetaan kahveille kuukausittain vaihtuva, yhdessä edellisellä kerralla 

sovittu teema. Kevään 2023 kuukausikahvit klo 13-14:30: 16.3., 13.4. ja 11.5.  

To 16.3. klo 13-14:30 aiheena:  

o Uusien tilojen kuulumiset  

o Onnensillan LÄHTÖJUHLIEN ideointia. Lähtöjuhlat  

15.-17.5.2023. Viikon aikana yhdistyksillä  

mahdollisuus järjestää kaikille avointa juhlaa.  

o Lähellä.fi -koulutus klo 14-15:30, alla lisätietoja alla 

Lähellä.fi ja monikanavainen 

järjestömarkkinointi – koulutus  
Tapahtumassa tutustut lähellä.fi-verkkopalveluun ja kuulet  

palvelun ajankohtaiset kuulumiset. Saat tietoa monikanavaisesta  

markkinoinnista ja vinkkejä, miten voit hyödyntää lähellä.fi-palvelua  

toimintasi markkinoinnissa ja vapaaehtoisten rekrytoinnissa.  

 

Opit laatimaan innostavan ja hakukoneoptimoidun ilmoitustekstin. 

Tilaisuuden vetää markkinointi- ja viestintäpäällikkö Myra Magnusson HyTe ry:stä. 

Lämpimästi tervetuloa! 

Aika: to 16.3. klo 14–15.30  

Ilmoittaudu mukaan: https://www.hyvy.fi/ilmoittaudu/    

http://www.hyvy.fi/tapahtumat/kuukausikahvit/
https://www.hyvy.fi/ilmoittaudu/
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Canva: Näyttävät mainokset  

ja näkyvyyttä toiminnalle  
ke 5.4. klo 14-16, Onnensillassa 

Kurssin aikana perehdytään näyttävien mainosten 

tekemiseen. Käytämme maksutonta Canva-sovellusta. 

Canvalla voi tehdä kuva- ja värikylläisiä mainoksia. 

Mainoksia voi jakaa jäsenille sähköpostilla, kotisivuilla, 

sosiaalisessa mediassa tai tulostettuina. 

Kurssi on avoin ja maksuton kaikille vapaaehtois- ja 

yhdistystoimijoille.  

Ilmoittaudu mukaan: https://www.hyvy.fi/ilmoittaudu/  

 

Hyvinkään Yhdistykset ry:n vuosikokous  
Tervetuloa osallistumaan ti 28.3. klo 18-20, kahvit klo 17:30 

Onnensiltaan! Virallinen kokouskutsu lähetetään kahta viikkoa ennen 

jäsenyhdistysten puheenjohtajille.  

 

Uutta! Kirjoita yhteiseen blogiin 
Mikä puhututtaa yhdistyksessämme tai verkostoissa? Kirjoita Hyvyn 

kuukauden blogiin. Blogiin kertyy yhteistyökumppaneiden, yhdistysten ja muiden 

toimijoiden ajatuksia yhteiseksi iloksi. Mikä puhututtaa yhdistyksessämme tai 

verkostoissa? Onko noussut esiin ilmiöitä, joista muidenkin olisi tiedettävä? 

Jos haluat ottaa kantaa, lähetä tekstisi: anni.rekila@hyvy.fi 

https://www.hyvy.fi/blogi/ 

 

Yhdistyslakiin muutoksia 
Yhdistyslakiin on tullut joitakin muutoksia. Mielenkiintoisinta niistä voidaan alkaa 

soveltaa aikaisintaan heinäkuussa 2023. Kyse on pienten yhdistysten helpotetusta 

tilinpidosta. Aiheesta kertoo SOSTEN lakimies oheisessa webinaarissa, kohdassa 

36:14 min. Pieneksi yhdistykseksi lasketaan kaikkia ne yhdistykset, joiden 

vuosittaiset tulot ovat alle 30 000€ eikä niissä tehdä alv-lainsäädännön mukaista 

liiketoimintaa.  

https://www.sivisnyt.fi/yhdistyslaki-muuttui-me-kerromme-miten/  

  

/ilmoittaudu/
mailto:%20anni.rekila@hyvy.fi
https://www.hyvy.fi/blogi/
https://www.sivisnyt.fi/yhdistyslaki-muuttui-me-kerromme-miten/
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Keusoten ja järjestöjen yhteistyötä! 
Ikäverkoston ilmiötyöpaja 28.3.2023  

klo 13-15:30 Järvenpäätalossa, luokkahuoneet 3-4 

Tule mukaan keskustelemaan ja miettimään yhdessä ilmiöitä ikäihmisten 

hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseksi. Tavoitteena on ikäverkoston, järjestöjen, 

kuntalaisten, kuntien ja Keusoten yhdyspinnan vahvistaminen. Verkostoidumme ja 

keskustelemme ajankohtaisista ilmiöistä. Verkostoitumisen avulla kohtaamme 

yhteistyökumppaneita ja voimme tunnistaa uudenlaisia yhteistyötarpeita 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.  

Ilmoittautuminen vaaditaan tarjoilua ja palautekyselyä varten. Ilmoittautumislinkki 

on auki 21.3.2023 klo 12 asti. Työpajaan mahtuu 50 ilmoittautunutta. Ilmiöpajaan 

mahtuneille tulee ilmoitus 22.3.2023 sähköpostilla.  

Henkilökohtaiset ilmoittautumiset 21.3.2023 klo 12 mennessä oheisen linkin 

kautta https://forms.office.com/e/vADPbjY27i  

Aika : Tiistaina 28.3. 2023 klo 13-15:30  

Paikka: Järvenpää, Järvenpäätalo, luokkahuoneet 1-3  

Ohjelma 

13:00 Tapahtuman avaus, kahvitarjoilu, verkostoituminen ja yhteistyöbingo  

13:30 Työpajatyöskentelyn ohjeistus. Työskentely teemat:  

• Miten tavoitetaan ikääntyvät kuntalaiset?  

• Mistä tietoa kootusti kolmannen ja muiden toimijoiden palveluista?  

• Millaisiin tarpeisiin muut kuin hyvinvointialueen palvelut kykenevät 

vastaamaan?  

• Millaiset keinot auttavat ikääntyvää löytämään palvelut?  

15:00 Työskentelyn purku, yhteenveto ja miten jatketaan sekä arvonta 

15:30 Tilaisuus päättyy  

 

Muut kevään ilmiötyöpajat 

Ilmoittaudu mukaan lisätietolinkkien kautta! 

• Lasten- ja perheiden ilmiötyöpaja to 16.3. klo 17-19:30 Järvenpäässä.  

Lisätiedot: https://www.yhdistysverkosto.net/tapahtumat-2/lasten-ja-

perheiden-ilmiotyopaja/  

• Monialaverkoston ilmiötyöpajaan ke 26.4. klo 15-17.30 Hyvinkäällä 

Lisätiedot: https://www.yhdistysverkosto.net/tapahtumat-

2/monialaverkoston-ilmiotyopaja/   

https://forms.office.com/e/vADPbjY27i
https://www.yhdistysverkosto.net/tapahtumat-2/lasten-ja-perheiden-ilmiotyopaja/
https://www.yhdistysverkosto.net/tapahtumat-2/lasten-ja-perheiden-ilmiotyopaja/
https://www.yhdistysverkosto.net/tapahtumat-2/monialaverkoston-ilmiotyopaja/
https://www.yhdistysverkosto.net/tapahtumat-2/monialaverkoston-ilmiotyopaja/
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Toimintaviestit löydät aina osoitteesta:  

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

Vinkki! Rahoitushakujen vuosikello 
Tunnetteko erilaiset rahoituskanavat? Tutustu eri rahoittajatahojen tarjontaan: 

https://jarjestohautomo.fi/wp-content/uploads/2022/03/Rahoitushakujen-

vuosikello_2022.pdf 

 

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://jarjestohautomo.fi/wp-content/uploads/2022/03/Rahoitushakujen-vuosikello_2022.pdf
https://jarjestohautomo.fi/wp-content/uploads/2022/03/Rahoitushakujen-vuosikello_2022.pdf
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

