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Uutiset 
Onnensillan syyskausi alkoi ma 29.8.2022 
Onnensillan toiminta jatkuu taas ma 29.8. 

Ryhmät aloittavat pääsääntöisesti syyskuun 

aikana, tarkasta ryhmäkohtaiset aloitusajat: 

www.hyvy.fi/tapahtumat/  

Henkilökunnan tavoitat Onnensillasta tai 

etänä. Ota yhteyttä! 

• Anni Rekilä  

puh. 045 261 8806 

anni.rekila@hyvy.fi  

• Noora puh. 045 168 4577 tai noora.widing@hyvy.fi 

• Heidi puh. 050 521 7074 tai heidi.kokko@hyvy.fi  

 

 

Eero Eskolan rahaston avustus haettavissa 

viimeistä kertaa. Hakuaika päättyy 7.10.2022 
Hyvinkään Sivistystoimi ilmoittaa hyvinkääläisten ikääntyneiden hyvinvointia, 

osallisuutta, omatoimisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävien toimijoiden, järjestöjen, 

yhteisöjen tai vastaavien haettavaksi 12.9.2022 alkaen Eero Eskolan rahaston 

avustukset ikääntyneiden elinolojen parantamiseen. 

Avustus on haettavissa viimeistä kertaa. 

Avustuksen jakoperusteet 

Avustuksia jaetaan yleisavustuksena hankkeisiin, joilla edistetään hyvinkääläisten 

ikääntyneiden hyvinvointia ja tuetaan hyvinkääläisten ikääntyneiden osallisuutta, 

omatoimisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

Hakuaika 12.9.2022 - 7.10.2022 klo 15 

Lisätietoja ja lomakkeet: 

https://www.hyvinkaa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/avustukset/eskola-rahasto/ 

 

https://www.hyvy.fi/tapahtumat/
mailto:anni.rekila@hyvy.fi
mailto:noora.widing@hyvy.fi
mailto:heidi.kokko@hyvy.fi
https://www.hyvinkaa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/avustukset/eskola-rahasto/
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Anni on uusi toiminnanjohtajamme 
Olen aloittanut Onnensillassa Hyvinkään Yhdistykset ry:ssä toiminnanjohtajana 

elokuun puolessa välissä Marjan jäätyä ansaitulle eläkkeelle. Lämmin kiitos myös 

minun puolestani Marjalle hienosta ja sydämellä tehdystä työstä Hyvinkään yhdistys- 

ja vapaaehtoistoiminnan eteen! 

Olen tuore paluumuuttaja, eli juureni ovat Hyvinkäällä, mutta välissä ehdin opiskella 

ja tehdä töitä Pohjois-Suomessa, jossa viihdyin perheineni yli 20 vuotta. Koko 

työurani olen tehnyt erilaisia järjestötöitä; viimeisimpänä työskentelin 

Syömishäiriöliitossa ja tätä aiemmin hankkeessa, jonka tavoitteena oli tukea 

erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä sote-uudistuksessa ja kehittää kuntien ja 

järjestöjen välistä yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaalla. Aiemmista työtehtävistäni on 

tarttunut mukaan varmasti paljon sellaista osaamista ja hyväksi testattuja käytäntöjä, 

joita voin hyödyntää myös nykyisessä työssäni. 

Odotan innolla, että pääsen tapaamaan Hyvinkään alueen yhdistystoimijoita, 

vapaaehtoisia, Onnensillan kävijöitä ja yhteistyökumppaneita eri yhteyksissä tulevan 

syksyn ja talven aikana. Yhdessä teidän sekä Onnensillan loistavien työntekijöiden 

Heidin ja Nooran kanssa tästä tulee varmasti hieno matka hyvinkääläisen yhdistys- 

ja vapaaehtoistoiminnan ytimeen. Kiitos, kun saan olla mukana luomassa perustaa ja 

varmistamassa, että myös tulevaisuudessa yhdistyksillä on Hyvinkäällä oma kotipesä 

missä toimia ja kokoontua ja vapaaehtoisille tarjotaan tukea ja mahdollisuuksia 

vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseen.  

Tämä mahdollistaa sen, että 

hyvinkääläisille on tarjolla 

monenlaista yhdistysten 

toteuttamaa toimintaa sekä 

avoin kohtaamispaikka, jonne 

jokainen voi tulla omana 

itsenään <3 

Aurinkoisin syyskuun 

terveisin, 

Anni Rekilä  
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Puheenjohtajamme Aija edustaa 

järjestöneuvottelukunnan 

ikäihmisten verkostossa 
Keski-Uudenmaan Järjestöneuvottelukunta on 

aloittanut toimintansa yhdessä KeUSoten 

hyvinvointialueen ja kuntien kanssa. Myös järjestöt 

ovat mukana neuvottelemassa hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen tavoitteista, toimenpiteistä, 

yhteistyöstä ja seurannasta. 

Järjestöneuvottelukunnassa on erilaisia  

teemaverkostoja liittyen lapsiin, perheisiin, mielenterveys- ja 

päihdejärjestöihin, ikäihmisiin, vammaisiin ja pitkäaikaissairaisiin.  

Tiedoksi, että Hyvinkään Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Aija Chrons on 

valittu ikäihmisten verkostoon. Hänen kauttaan tai avullaan on mahdollisuus tehdä 

yhteistyötä ja olla mukana tunnistamassa järjestöjen toimintaedellytyksiä ikäihmisten 

asioissa. Ikäverkostossa voidaan mm. välittää tietoa, miten alueen ikäihmiset voivat 

ja mistä toiminnasta ikäihmiset hyötyvät eniten tai mitä haasteita ikäihmiset kokevat 

hyvinvointialueellaan. 

Aijaan voi siis mielellään olla yhteydessä ikäihmisten hyvinvointiin 

liittyvissä asioissa, joissa kokee alueella olevan kehittämisen tarvetta. 

Hänelle voi viestittää myös ikäihmisille suunnattujen palvelujen 

toimivuudesta tai saavutettavuudesta.  

Aijan tavoittaa puhelimitse 045 245 6844 tai sähköpostilla 

aija.chrons@kivipuistosaatio.fi 

 

Osallistu Järjestöneuvottelukunnan Hyvinvoinnin 

aamukahveille 
Mitä aamukahveilla tapahtuu? Kuulet uusimmat kuulumiset järjestöyhteistyöstä 

Keusoten ja kuntien kanssa ja Järjestöneuvottelukunnan kuulumiset.  

Tilaisuus on tarkoitettu vapaamuotoiselle keskustelulle ja kysymyksille.  

Järjestetään: Teamsissa 13.9.22 klo 10-11 

Ilmoittaudu: https://link.webropol.com/s/hyvinvoinninaamukahvitsyksy2022 

mailto:aija.chrons@kivipuistosaatio.fi
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Kuka on vuoden 2022 vapaaehtoinen?  
Kansalaisareena hakee Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon saajaksi 

henkilöä, joka esimerkillään inspiroi muita vapaaehtoistoiminnan saralla. 

Vuoden vapaaehtoisen ehdottaminen on käynnissä! Kansalaisareenan kotisivuilta 

löydät ohjeet ehdottamiseksi sekä somekuvat ja logot, mitä voitte hyödyntää 

omassa viestinnässänne: https://kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen/vuoden-

vapaaehtoinen-kampanjamateriaalit/  

Muistakaa ehdottaa vuoden vapaaehtoista 5.9. mennessä! 

 

https://suomi-areena.creamailer.fi/ac3/rAWvo25DbFC/MjM2NTMwODAwfDUwMjgyMnwxNzcwMzl8NjQ2MQ%3D%3D
https://suomi-areena.creamailer.fi/ac3/rAWvo25DbFC/MjM2NTMwODAwfDUwMjgyMnwxNzcwMzl8NjQ2MQ%3D%3D
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Toimintaa 
yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoille 

 

(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:  

15.9., 13.10., 17.11. ja 15.12. 

Vapaaehtoisten peruskurssi 13.9. ja 20.9. 
Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus järjestetään nyt kuudennen kerran Hyvinkään 

eri yhdistysten ja toimijoiden yhteistyössä. Koulutus toteutetaan koronatilanne 

huomioiden. Koulutus on maksuton ja kaikille avoin! 

Lue lisää: https://www.hyvy.fi/mukaantoimimaan/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hyvy.fi/tapahtumat/kuukausikahvit/
https://www.hyvy.fi/mukaantoimimaan/
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Vanhustenviikon 2022 – tapahtuma 7.10.   
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Ilmoita ryhmäsi 

mukaan  

Yhdessä-pajoihin!  
Oletko järjestön, harrastusryhmän, 

päiväkodin, koulun tai kerhon 

ohjaaja? Tervetuloa suunnittelemaan 

yhdessä keiden kanssa kohtaaminen 

olisi antoisaa ja tutkimaan 

minkälaisia virikkeitä lasten ja 

nuorten taide voi antaa. Ilmoita 

ryhmäsi ikään katsomatta mukaan 

Yhdessä-pajat -toimintaan. Työpaja 

tarjoaa erilaisille ryhmille 

kohtaamispaikan taiteen ja luovan 

toiminnan äärellä.  

Yhdessä-pajat on Villa Artussa 

toimivan Lasten ja nuorten 

taidekeskuksen paikallista toimintaa, 

joka kokoaa yhteen erilaisia ryhmiä. 

Tärkeintä on yhteinen 

moniammatillinen suunnittelu ja 

toisista oppiminen. Työpajat 

järjestetään Villa Artussa. 

Toimintaa halutaan kehittää 

edelleen ja siksi mukaan voi 

ilmoittautua uusia sidosryhmiä, 

pienryhmiä ja toimijoita eri ikäisten 

ihmisten ja erilaisten yhdistysten 

parista. Tavoitteena on rakentaa 

verkostoja, kokoontua taiteen 

äärelle sekä lisätä kommunikaatiota 

luovien menetelmien avulla 

erilaisten ihmisten kesken. 

Herkistytään, havahdutaan ja 

vaihdetaan kokemuksia. Annetaan 

lasten ja nuorten taiteen vaikuttaa. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Elina Katara, elina.katara@artcentre.fi, p. 0400 

955 353, https://www.villaarttu.fi/ryhmille/yhdessa-pajat/ 

https://www.villaarttu.fi/ryhmille/yhdessa-pajat/
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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

