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Uutiset 
Toiminnanjohtaja 

vaihtuu! 

Pitkäaikainen toiminnanjohtaja Marja on 

jäämässä eläkkeelle kesällä. Meillä on vielä 

oiva mahdollisuus tavata ja tervehtiä häntä 

Onnensillassa torstaina 12.5. kevätkauden 

päättäjäispäivänä kello 11-14. Tulettehan 

paikalle! 

Hallitus käynnisti toiminnanjohtajan 

rekrytoinnin maaliskuussa ja hakijoita olikin 

toistakymmentä! Haastattelutyöryhmä 

kutsui heistä viisi hakijaa haastatteluun. 

Hyvinkään Yhdistyksen hallitus päätti valita 

viime kokouksessaan uudeksi 

toiminnanjohtajaksi Anni Rekilän, joka 

aloittaa työskentelynsä Onnensillassa 

elokuussa. 

Anni on hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutuksen käynyt filosofian maisteri, 

järjestötoiminnan asiantuntija ja kokenut hankeammattilainen. Omien sanojensa 

mukaisesti hän ”syttyy verkosto- ja tiimityöskentelystä, järjestöjen osallisuudesta 

sote-uudistuksessa ja uuden kehittämisestä ja kokeilemisesta.” 

Lämpimästi tervetuloa, Anni, toimintaamme mukaan ja Marjalle suurkiitosten kera 

antoisia eläkepäiviä! 
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Onhan teidän syksyn tilavaraukset tehtynä? 
Onhan teidän syksyn tilavaraukset kunnossa? Voit tarkastaa tilanvaraukset 

reaaliaikaisesti osoitteessa: https://www.hyvy.fi/tilavaraus/kalenteri/ 

➔ Täytä osoitteessa https://www.hyvy.fi/tilavaraus/kalenteri/ 

tilavaraustiedustelulomake ja paina Lähetä.  

 

 

 

Onnensillan kohtaamispaikan kesäaika! 
Onnensillassa riittää toimintaa vielä ennen kesätaukoa!  

• kahvila on avoinna ma-to klo 11-14, ovet avoinna klo 10-14 12.5.22 asti 

• supistetumpi toiminta ma-ke 16.5.-15.6.22, ovet avoinna klo 11-14 

Katso lisätietoja  

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

 

/tilavaraus/kalenteri
https://hyvy.sharepoint.com/tilavaraus/kalenteri
https://www.hyvy.fi/tapahtumat/kohtaamispaikka/
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Toimintaa 
yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoille 

 

IDEAPAJAT: Syksy 2022 suunnittelu alkaa! 
Tule mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan uutta toimintaa yhteistyössä! 

Intoa elämään -koulutus kerää uusia ihmisiä toimintaan 

Järvenpäässä jo vuosia toiminutta koulutusta kokeillaan nyt Hyvinkäällä. Teemme 

siitä oman paikallisiin tarpeisiin soveltuvan version. Koulutuksen idea on 

houkutella vasta eläkkeelle jääneitä tai paikkakunnalle muuttaneita 

mukaan toimintaan. Koulutuksen aloitusajankohta on lokakuussa, Vanhusten 

viikon yhteydessä. 

➔ Ideapaja ma 9.5. klo 10-11 Onnensillassa tai etälinkki ilmoittautuneille 

Onnenpäivä 2022 

Kaikille tuttu Onnenpäivä tulee taas! Luvassa Hyrian opiskelijoiden toteuttamaa 

toimintaa, hyvinvointia, iloa elämään! Yhdistykset esillä pyykkinaruilla. Mahdollisuus 

jututtaa tapahtuman kävijöitä ja houkutella mukaan omaan toimintaan. Tapahtuman 

ajankohta alustavasti viikolla 35 (29.8. alkavalla viikolla) 

➔ Ideapaja ti 17.5. klo 10-11 Onnensillassa tai etälinkki ilmoittautuneille 

Alueolohuoneita Hyvinkäälle 

Tavoitteena on käynnistää kaksi alueolohuonetta syksyn 2022 aikana. 

Alueolohuoneet ovat Onnensillan sivutoimipisteitä, jossa toteutetaan 

vapaaehtoisvoimin toimintaa lähialueiden ihmisille. Tule ideoimaan mitä toimintaa 

tarvitaan.  

➔ Ideapaja ti 24.5. 10-11 Onnensillassa tai etälinkki ilmoittautuneille 

Onnensilta osallistuu taas Hyvinkään Halo -tapahtumaan 

Ennakkotietoa! Kokoperheen tapahtuma houkuttelee taloon uusia ihmisiä. Jos 

omassa kohderyhmässä on nuorempaa väkeä, on nyt mahdollisuus tulla 

järjestämään kokoperheen tapahtumaa yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.  

➔ Ideapaja järjestetään syksyllä 2022 



5 

 

 
 

 

Syksyllä jatkuu taas! 

(Yhdistys)toimijoiden 

kuukausikahvi  
Kevään viimeinen kuukausikahvi 19.5. on 

peruttu!  

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.  

 

 

Yhdenpäivän juttu 26.5.  

→ paikkavarauksia voi tehdä 
Hyvinkään kaupungin perinteinen Yhden Päivän Juttu -tapahtuma järjestetään jälleen 

helatorstaina 26.5.2022! Päätapahtuma yhdistysten esittelypisteineen sijoittuu 

Hyvinkään toriterassille ja sen ympäristöön.  

Alustavia paikkavarauksia voi tehdä jo nyt! 

Hyvinkään kaupunkiyhdistys 

toiminnanjohtaja Suvi Viljanen  

hyvinkaan.kaupunkiyhdistys@gmail.com  

p. 045 112 0128 

http://www.hyvy.fi/tapahtumat/kuukausikahvit/
mailto:hyvinkaan.kaupunkiyhdistys@gmail.com
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Tervetuloa rakentamaan Keski-Uudenmaan 

Järjestöneuvottelukuntaa!  

Ensimmäinen aika jo 4.5.2022 
Järjestöneuvottelukunta on uusi yhteistyöelin, jonka avulla järjestöt 

pystyvät kattavammin tekemään yhteistyötä paitsi hyvinvointialueen, 

myös toistensa kanssa. 

Tiedonkulku ja yhdessä kehittäminen saavat paljon hyötyä siitä, että alueen 

järjestöillä on olemassa väline yhteiseen työhön. Samalla se tukee päätöksenteon 

läpinäkyvyyttä ja demokraattisuutta järjestöjä koskevissa asioissa. 

Keski-Uudellamaalla rakennetaan nyt Järjestöneuvottelukuntaa. 

Järjestöneuvottelukunta koostuu teemaverkostojen edustajista. Lue lisää, mitä on 

suunniteltu Järjestöneuvottelukunnasta tämän linkin kautta: 

https://bin.yhdistysavain.fi/1571719/7DhDhe4SoxRaRP69z2yj0XO_Wx/J%C3%A4rj

est%C3%B6neuvottelukunta%2025.4.22.pdf Järjestöneuvottelukunnan rakenne ja 

toimintatapa tarkentuvat toiminnan käynnistyessä. 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan teemaverkostoihin! 

https://www.yhdistysverkosto.net/uutiset/tule-mukaan-jarjestoneuvottelukunna/  

Teemaverkostot: 

✓ Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden järjestöverkosto Aika: 4.5. klo 18.00-

20.00 

✓ Moniala- ja muiden järjestöjen verkosto Aika: 5.5.2022 klo 10.00 – 12.00 

ja 24.5.2022 klo 10.00 – 12.00 

✓ Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen verkosto Aika: tiistaina 10.5.2022 klo 

10.00 – 12.00 

✓ Keski-Uudenmaan järjestöjen ikäverkosto Aika: tiistaina 10.5.2022 klo 12.00 

– 14.00 

✓ Lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen verkosto Aika: keskiviikko 

18.5.2022 klo 13.00 – 14.30  

https://bin.yhdistysavain.fi/1571719/7DhDhe4SoxRaRP69z2yj0XO_Wx/J%C3%A4rjest%C3%B6neuvottelukunta%2025.4.22.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1571719/7DhDhe4SoxRaRP69z2yj0XO_Wx/J%C3%A4rjest%C3%B6neuvottelukunta%2025.4.22.pdf
https://www.yhdistysverkosto.net/uutiset/tule-mukaan-jarjestoneuvottelukunna/
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Vastaa kyselyyn kolmannen sektorin ja 

hyvinvointialueen yhteistyön edistämisestä  
Arvoisa Hyte -Allianssiin osallistunut, opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulussa 

(TAMK) sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK -koulutuksessa. Teen 

opinnäytetyötä, jonka nimi on ”Tukea hyvinvointiin ja terveyteen: Keusoten ja 

kolmannen sektorin yhteistyö Keski-Uudellamaalla”. 

Opinnäytetyön lähtökohtana on Keusoten tarve löytää lisää keinoja 

kolmannen sektorin yhteistyön edistämiseksi ja Allianssi -hankkeessa 

tehtyjen suunnitelmien jalkauttamiseksi. Työn avulla haetaan vastauksia 

kysymyksiin, millaisia yhteistyön ja johtamisen menetelmiä hankkeen osapuolet 

pitäisivät toimivina ratkaisuina.  

Pyydän sinua osallistumaan tutkimukseen vastaamalla kyselyyn tästä 

linkistä: http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/33057/lomake.html. Kyselyyn vastaaminen 

ei velvoita muuhun osallistumiseen. 

Opinnäytetyö jatkuu toisessa vaiheessa Allianssi-hankkeen ryhmätyöskentelynä, 

joka toteutetaan myöhemmin. Opinnäytetyö valmistuu 

marraskuussa. Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista ja luottamuksellista. 

Tutkimuksen tekemiseen on saatu Keusoten tutkimuslupa. 

Antamanne vastaukset käsitellään nimettöminä, eikä vastaajan henkilöllisyyttä voi 

tunnistaa vastausten perusteella. Vastauksia hyödynnetään ainoastaan nyt tehtävään 

tutkimukseen ja sen avulla tehtävään kehittämistyöhön. Tietoja käsitellään 

ehdottoman luottamuksellisesti.  

Opinnäytetyöni ohjaajana toimii yliopettaja Päivi Heimonen 

TAMKsta  paivi.heimonen@tuni.fi. Opinnäytetyö tullaan julkaisemaan Internetissä 

osoitteessa www.theseus.fi 

Ystävällisin terveisin   

Saveli Näkkäläjärvi  

P.050 505 1107, saveli.nakkalajarvi@tuni.fi 

 

  

http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/33057/lomake.html
mailto:paivi.heimonen@tuni.fi
http://www.theseus.fi/
mailto:saveli.nakkalajarvi@tuni.fi
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Lähellä.fi – maksutonta näkyvyyttä 

toiminnallenne 
Tule kuulemaan lisää lähellä.fi järjestötietopalvelusta ke 11.5. klo 15-17 Hyte-

allianssin Teams -kokouksessa. Miten kirjautuminen alustaan tukee järjestösi 

toimintaa. Avoin kaikille – ohessa liittymislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  

 

 

Lähellä.fi -palvelu on nyt yhdistysten käytössä. Se korvaa Uusimaalaiset.fi -palvelun. 

Palvelussa ilmoittaminen on maksutonta ja se kokoaa tekemis- ja 

harrastusmahdollisuuksia kattavasti.  

 

ETSITKÖ HARRASTUKSIA TAI TEKEMISTÄ VAPAA-AJALLESI? 

Kiinnostaisiko liikkuminen? Sytytkö musiikista, tanssista tai taiteesta? Tykkäätkö 

lukemisesta tai lintujen bongailusta? Vai oletko aina unelmoinut osaavasi leipoa kakun 

tai karjalanpiirakan? On monia keinoja käyttää vapaa-aikansa, järjestöjen parissa se 

sujuu vaivatta ja matalalla kynnyksellä. Yhdistykset, järjestöt ja yhteisöt järjestää. 

Harrastukset, tapahtumat, ryhmät ja tekemistä vapaa-aikaan. 

 

TARVITSETKO TUKEA? ETSITKÖ APUA TAI OHJAUSTA? OLEMME 

LÄHELLÄSI! 

Elämässä tulee eteen tilanteita, joissa voit tarvita apua tai omat voimavarat eivät riitä. 

Järjestöistä löydät vertaistukea, keskusteluapua ja neuvontaa tarpeesi mukaan. Yksin ei 

tarvitse jäädä. Näiltä sivuilta löydät tukea ja tietoa yhdistystoiminnasta, 

järjestötoiminnasta ja erilaisista yhteisöistä. 

LÖYDÄ ITSELLESI SOPIVAA TUKEA  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGVkOTZhNmEtYTEyYy00OTU2LTgzNDItNDdmM2VmOTUwNjM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d31ac4cc-2433-4395-8758-3f1a47e7cdd6%22%2c%22Oid%22%3a%229bf11d3a-679e-477e-aa52-81fa4439e0bc%22%7d
https://www.lahella.fi/search?query=%7B%22theme%22%3A%5B%22tt_asuminen%22%2C%22tt_mielen_hyvinvointi%22%2C%22tt_paihteettomyys_riippuvuudet%22%2C%22tt_tyottomyys_tyollistyminen%22%2C%22tt_sairaudet%22%2C%22tt_talous_velka%22%2C%22tt_vammaisuus_liikuntarajoitteisuus%22%2C%22tt_kotoutuminen_maahanmuutto%22%2C%22tt_digitaidot%22%2C%22tt_kaverit_ihmissuhteet%22%2C%22tt_terveys_elintavat%22%2C%22tt_opiskelu_oppiminen%22%2C%22tt_erillaisuus_suvaitsevaisuus_vahemmistot%22%5D%2C%22eventStart%22%3A1649172493583%2C%22demographic%22%3A%5B%5D%2C%22channel%22%3A%5B%5D%7D
https://www.lahella.fi/search?query=%7B%22theme%22%3A%5B%22tt_asuminen%22%2C%22tt_mielen_hyvinvointi%22%2C%22tt_paihteettomyys_riippuvuudet%22%2C%22tt_tyottomyys_tyollistyminen%22%2C%22tt_sairaudet%22%2C%22tt_talous_velka%22%2C%22tt_vammaisuus_liikuntarajoitteisuus%22%2C%22tt_kotoutuminen_maahanmuutto%22%2C%22tt_digitaidot%22%2C%22tt_kaverit_ihmissuhteet%22%2C%22tt_terveys_elintavat%22%2C%22tt_opiskelu_oppiminen%22%2C%22tt_erillaisuus_suvaitsevaisuus_vahemmistot%22%5D%2C%22eventStart%22%3A1649172493583%2C%22demographic%22%3A%5B%5D%2C%22channel%22%3A%5B%5D%7D
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HALUATKO AUTTAA, OSALLISTUA JA VAIKUTTAA JUURI 

SINULLE SOPIVALLA TAVALLA? 

Kiinnostaisiko olla osa merkityksellistä ja vaikuttavaa toimintaa? Haluatko olla osana 

pitkää ja perinteikästä vapaaehtoistoiminnan historiaa? Vapaaehtoisena voit toimia 

itsellesi tärkeiden asioiden puolesta ja osallistua sinulle sopivalla tavalla omien taitojesi 

ja aikasi puitteissa. Vapaaehtoistoiminnasta löydät tekemistä, opit uutta, tutustut 

ihmisiin ja paljon muuta. 

Tutkimusten mukaan vapaaehtoisena toimiminen antaa tekijälleen iloa, hyvinvointia, uusia 

taitoja ja unohtumattomia kokemuksia. 

LÖYDÄ OMA TAPASI AUTTAA, OSALLISTUA JA VAIKUTTAA  

 

 

Digitukimessut 

10.5.2022 
Hyvinkään Kaupungintalolla 

10.5.2022 järjestettävästä 

tapahtumasta vastaa 

Hyvinkään Laurea-

ammattikorkeakoulun 

opiskelijoista koostuva 

projektitiimi. Digi tutuksi -

tapahtuma on suunnattu 

kaikille, jotka kokevat 

tarvitsevansa apua erilaisissa 

digiasioissa sekä erityisesti 

ikäihmisille, syrjäytyneille 

sekä maahanmuuttajille. 

Tilaisuus on kaikille 

maksuton. Tervetuloa 

mukaan! 

 

https://www.lahella.fi/search?query=%7b%22theme%22:%5b%22vt_digitaidot%22,%22vt_ensiapu%22,%22vt_kulttuuri%22,%22vt_kylatoiminta%22,%22vt_monikulttuurisuus%22,%22vt_terveys%22,%22vt_urheilu%22,%22vt_vammaisuus%22,%22vt_virkistys%22,%22vt_yhteiskunnallinen%22,%22vt_ymparisto%22,%22vt_ikaihmiset%22,%22vt_lapset_perheet%22,%22vt_nuoret%22,%22vt_muut%22%5d,%22channel%22:%5b%5d,%22eventStart%22:1647523861150,%22demographic%22:%5b%5d%7d
https://www.lahella.fi/search?query=%7b%22theme%22:%5b%22vt_digitaidot%22,%22vt_ensiapu%22,%22vt_kulttuuri%22,%22vt_kylatoiminta%22,%22vt_monikulttuurisuus%22,%22vt_terveys%22,%22vt_urheilu%22,%22vt_vammaisuus%22,%22vt_virkistys%22,%22vt_yhteiskunnallinen%22,%22vt_ymparisto%22,%22vt_ikaihmiset%22,%22vt_lapset_perheet%22,%22vt_nuoret%22,%22vt_muut%22%5d,%22channel%22:%5b%5d,%22eventStart%22:1647523861150,%22demographic%22:%5b%5d%7d
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Digiystävä UudeltaMaalta -demoviikoilla 

testataan hybridiajanviettoa!   

 

 

Hyvinkään vapaaehtoisyhteistyön olohuone Sillankulma ja Juuan Kohtaamispaikka 

Ellinkulma järjestävät kolme tapaamista, joihin osallistutaan niin paikan päällä kuin 

etänäkin! 

Ensimmäisellä kerralla vietämme Unelmien liikuntapäivää, joka on koko Suomen 

yhteinen liikkumisen juhlapäivä! Osallistumme tapahtumallamme kilpailuun, jossa 

osallistuneiden kesken arvotaan Olympic Team Finland -tunnuksilla varustettu 

Tunturi Poni -pyörä! Hyvinkäältä mukaan mahtuu 15 henkilöä, Ellinkulman väki 

osallistuu tapahtumaan etäyhteydellä.  

Aamureippailun jälkeen voi jäädä Kaupungintalolle Digitukimessuille. 

Ilmoittaudu osallistujaksi tapahtumaan. Osallistuminen on maksutonta! 

Osallistumislinkki: https://link.webropol.com/s/digitiistai 

https://link.webropol.com/s/digitiistai
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Toimintaviestit löydät aina osoitteesta:  

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

 

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/
mailto:heidi.kokko@hyvy.fi
mailto:noora.widing@hyvy.fi

