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Uutiset 
 

Onnensillan kävijä!  

Kaipaamme yhä 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 yhä avoinna! Annathan meille 

palautteesi heti. Kiitos!   

Kiitos kaikille vastanneille! 

 

 

Onnensillan tilat käytössä tulipalosta huolimatta 
Onnensillassa oli tulipalo uuden vuoden yönä. Tulipalo ei aiheuttanut 

henkilövahinkoja.  Onnensillan tilat ovat tulipalosta huolimatta käytössä normaalisti 

3.1. alkaen.  

Avoin kahvila- ja ryhmätoiminta käynnistyy suunnitellusti 16.1. alkaen, 

mutta tiloja ennakkoon varanneet yhdistykset ja toimijat voivat kokoontua tiloissa 

jo ennen tätä. 

Tulipalo aiheutti lieviä savu- ja kosteusvaurioita Onnensillan tiloihin ja tiloissa on 

käynnissä kuivatuslaitteet sekä ionisaattori. Wc-tilojen käyttö on mahdollista, 

mutta kulku tiloihin ei ole tällä hetkellä esteetön kuivauslaitteista 

johtuen. 

Tiedotamme mahdollisista korjaustöistä niiden selvittyä. 

 

 

 

http://www.hyvy.fi/uutiset/palaute/
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Tärkeitä tehtäviä tammikuun aikana 
1. Käyttötilastot viimeistä kertaa 

Toimittakaa Onnensillan 2022 vuoden käyttötilastonne, jäsenmääränne ja 

muuttuneet yhteystietonne  

Muistakaa täyttää Onnensillan käyttötilastossa pyydetyt tiedot tammikuun 

aikana! Lomakkeen voi täyttää ja lähettää kätevästi verkossa:  

https://www.hyvy.fi/hyvy/lomakkeet/onnensillan-kayttotilasto2/ 

Samassa lomakkeessa on uusi kohta, johon voit lyhyesti kuvata yhdistyksen 

toimintaa. Tekstit julkaistaan Hyvyn kotisivuilla jäsenyhdistyslistassa teidän 

kohdalla.   

2. Olethan muistanut varata tilat myös loppuvuodelle? 

Osalla yhdistyksistä vuoden 2023 tilanvaraukset puuttuvat. Ilmoitathan 

varauksesta tai mahdollisesti varauksen peruutuksesta: 

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

3. Yhdistysten kaappien päällysten putsaaminen 

Yhdistyskaappien päällä ei saa säilyttää tavaroita. Siivoojien tulee 

esteettömästi päästä pyyhkimään tiloista myös yläpölyt.  

  

https://www.hyvy.fi/hyvy/lomakkeet/onnensillan-kayttotilasto2/
https://www.hyvy.fi/tilavaraus/kalenteri/
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Toimintaa 
yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoille 

 

(Yhdistys)toimijoiden 

kuukausikahvit  

keväällä 2023  
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: 

19.1., 16.2., 16.3., 13.4. ja 11.5.  

➔ 19.1. aiheena uusien toimijoiden rekrytoiminen 

 

Kaikille avoin toiminta käynnistyy 

Kehrääjänkadulla 
Tule toimimaan ja mahdollistamaan Kehrääjänkadun seudun asukkaille toimintaa. 

Ryhmää vetää yksi ihana vapaaehtoistoimijamme Maarit ja hänelle haetaan seuraksi 

ainakin yhtä vetäjäparia.  

Kehrääjänkadun ryhmä kokoontuu aina perjantaisin klo 13-15. Ensimmäinen 

kokoontuminen pe 20.1.  

Lisätietoja:  https://www.hyvy.fi/tapahtumat/kehraajankadun-olkkari/  

  

http://www.hyvy.fi/tapahtumat/kuukausikahvit/
https://www.hyvy.fi/tapahtumat/kehraajankadun-olkkari/
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Onnenpäivä pe 27.1.23  
1. Kaipaisimme lisää vapaaehtoisia erityisesti klo 12-16 välille. 

Ilmoittaudu Onnenpäivän vapaaehtoiseksi 

https://forms.gle/UdfZUErrJPnefLD77  

2. Seuraava suunnittelutapaaminen on 16.1.23 klo 12-13, 

Onnensillassa. Osallistuminen on mahdollista myös etänä. Ilmoittaudu 

Heidille, niin saat linkin. 

3. Tuo yhdistykseltäsi ”yhdistyspyykkinarulle” esitteitä: 

• Jokainen yhdistys vastaa itse oman taskun täyttämisestä. Voit tuoda 

mainoksia jo etukäteen Heidille.  

• Esitteiden tulisi olla kevyitä, jotta muovitasku ei repeä. 

• Tapahtuma tuottaa taskuihin kansilehden, jossa lukee yhdistyksen nimi 

ja kotisivuosoite.  

Tapahtuman kotisivu: https://www.hyvy.fi/tapahtumat/onnenpaiva-2023/  

Onnenpäivän ohjelma  

Päivän aikana vapaaehtoisille on varattu välipalaa ja henkilöstön keittiössä.  

klo 10-11  valmistellaan paikat valmiiksi ja kahvi kuumaksi 

klo 11-15  OVET AVOINNA: 

• Alakerrassa Hyrian pisteet 

• Palkkisillassa yhdistyspyykkinaru ja Hyvää oloa vertaisuudesta 

ryhmän nojatuolipiste 

• Kahvila avoinna 

• Kaarisillassa tietoiskuja, toimintaa ja musiikkia ym. 

 Kaarisillassa (luonnos, muutokset mahdollisia): 

klo 11:00-12:00 Maksutonta bingoa erikoispalkinnoin 

klo 12:00-12:15 Laulusiskot esiintyvät, Hyvinkään Eläkkeensaajat ry 

klo 12:15-12:30 Tietoa SPR Hyvinkään osaston toiminnasta 

klo 12:30-12:45 Uusia tuulia ja pientä aivojumppaa, Hyvinkään Seudun 

Muistiyhdistys ry 

klo 12:45-13:15  Kurkista kirjastoon: Mitä kirjaston palveluja on 

kirjojen ja muun aineiston lainauksen lisäksi? 

klo 13:15-13:30 Onnensillan kaikille avoimet ryhmät esittäytyvät 

klo 13:30-14:15 Boccia - lähes kaikille soveltuva pallopeli! 

Ensikertalaisten mestaruuskisa. Ilmoittaudu kahvilaan!  

klo 14:15-15:00 Haitarimusiikkikonsertti, Olli Yli-Harja 

klo 15-16  Järjestellään paikat kuntoon 

 

https://forms.gle/UdfZUErrJPnefLD77
https://www.hyvy.fi/tapahtumat/onnenpaiva-2023/
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Hyvinvointialue tiedottaa! 
Tule tapaamaan Hyvinvointialueen työntekijöitä ja  

esittele samalla yhdistyksesi toimintaa!  

Hyvinvointialueen kiertue Hyvinkäällä: 17.1.  

• klo 10-12:30 Sandelininkadun terveyskeskus  

Paikalla hyvinvointialueen työntekijöitä 

• klo 15-17 Willa (CM kassojen edusta) 

Paikalla hyvinvointialueen työntekijöitä ja paikallisia toimijoita.  

Teemaverkosto ilmiötyöpajat 

• Vammais- ja pitkäaikaissairaiden teemaverkosto (Aapo 

Rantanen, aapo.rantanen@invalidiliitto.fi) , keskiviikko 23.11 klo 17-19:30 

Järvenpäätalo, Järvenpää 
• Lapset ja perheet teemaverkosto (Minna 

Maanpää minna.maanpaa@mll.fi ), torstai 19.1. klo 17:30-19:30 Hyvinkään lukio, 

Kipinä  
• Henkilökohtaiset ilmoittautumiset 12.1. klo 12 mennessä oheisen 

linkin kautta https://forms.office.com/e/a1NErUsixM 

Mukaan mahtuu 50 ensin ilmoittautunutta 

• Mielenterveys ja päihdetoimijat mipä kumppanit (Hanna 

Koppelomäki hanna.koppelomaki@kokewa.fi ) – 28.2.2023 klo 15-17:30, 

Järvenpää, Järvenpäätalo 

• Ikäverkosto (Päivi Tiittula paivi.tiittula@valli.fi )  - 28-30 maaliskuu?, paikka auki 

• Monialajärjestöt ja muut -teemaverkosto (Saana 

Sandholm saana.sandholm@yhdistysverkosto.net ) 25-27 huhtikuu?, paikka auki 

mailto:aapo.rantanen@invalidiliitto.fi
mailto:minna.maanpaa@mll.fi
https://forms.office.com/e/a1NErUsixM
mailto:hanna.koppelomaki@kokewa.fi
mailto:paivi.tiittula@valli.fi
mailto:saana.sandholm@yhdistysverkosto.net
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Näkyvyyttä yhdistykselle: Lähellä.fi -info 
Haluatko lisää osallistujia järjestösi toimintaan? Tiedätkö jo mikä on 

Lähellä.fi? Ilmoittaudu mukaan Lähellä.fi-infoon! Seuraava 

valtakunnallinen lähellä.fi-info järjestetään ti 17.1.2023 klo 17-18 

Teamsissä. 

Esittelemme Lähellä.fi-palvelua, vastaamme mahdollisiin kysymyksiin ja kerromme, 

miten saat kaiken hyödyn irti Lähellä.fi:stä. 

Lähellä.fi on valtakunnallinen verkkopalvelu, jossa järjestöt, seurat, yhdistykset ja 

yhteisöt voivat ilmoittaa kaikesta toiminnastaan, 

tapahtumistaan, avusta ja tuestaan sekä  

vapaaehtoistehtävistään. Palvelua ylläpitää ja kehittää  

Lähellä.fi-verkosto, joka koostuu aluetoimijoista ympäri  

Suomen. Palvelun voi ottaa käyttöönsä mikä tahansa  

yhdistys, missä tahansa päin maata. 

Klikkaa tästä ilmoittautumislomakkeelle ja ilmoittaudu  

mukaan tuleviin infoihin ja viestintäkoulutuksiin! 

 

 

 

 

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/  

https://link.webropolsurveys.com/S/A9E6FA30B5C9B149
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/
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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

