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Uutiset 
Tilavaraustiedustelut 2023 
Vuoden 2023 tilavarauksia käsitellään 10.10.2022 alkaen. 

HUOM! Tilat jaetaan tarkoituksenmukaisella tavalla, et välttämättä saa toivomaasi 

tilaa. Perusteina tilojen jaossa on ryhmän koko ja erityistarpeet (esteettömyys, 

välineiden käyttö, yksityisyyden tarve).  

Lähetä tilavaraustoiveesi:  

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

• sähköpostitse  onnensilta.tilavaraus@hyvy.fi 

 

Onnensillan tilojen käytännöt  
Pidä huolta alakerran kahvinkeittopisteen siisteydestä! 

Jos käytätte alakerran kahvinkeittopistettä, on tärkeää,  

että keittopiste jätetään aina siistiksi. Kahvinkeittopiste on  

käyttäjiensä vastuulla! Kun poistutte tilasta, sammuttakaa valot!  

 

Tervetuloa Hyvinkään Yhdistykset ry:n 

syyskokoukseen 
Aika        Tiistai 25.10.2022 klo 18.00, kahvit klo 17.30 alkaen 

Paikka    Onnensilta, Siltakatu 6, Hyvinkää, Kaarisilta-tila 

 

Esillä on sääntömääräiset asiat. Toimintasuunnitelma ja talousarvioaineisto esitetään 

videotykiltä paikan päällä. Mikäli haluatte tutustua materiaaleihin etukäteen, ottakaa 

yhteys toiminnanjohtajaan (anni.rekila@hyvy.fi). 

 

Kukin jäsenyhdistys valitsee yhden virallisen edustajan, joka käyttää päätösvaltaa ja 

jolla on äänioikeus. Syyskokoukseen voivat osallistua myös muut kuin 

jäsenyhdistyksen viralliset edustajat.  

 

Ilmoittaudu 19.10. mennessä: https://forms.office.com/r/pVEzAWauCp   

https://www.hyvy.fi/tilavaraus/kalenteri/
mailto:onnensilta.tilavaraus@hyvy.fi
https://forms.office.com/r/pVEzAWauCp
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Vielä muutama päivä aikaa! Eero Eskolan 

rahaston 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/ 

 

 

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! 

https://www.hyvinkaa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/avustukset/eskola-rahasto/
http://www.hyvy.fi/uutiset/palaute/
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Toimintaa 
yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoille 

 

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/  

 

 

(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:  

13.10., 17.11. ja 15.12. 

 

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/
http://www.hyvy.fi/tapahtumat/kuukausikahvit/
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TAPAHTUMA1:  

Halo-tapahtumailta Onnensillassa 
Onnensilta on taas lähdössä Hyvinkään HALO-tapahtumaan mukaan 

rakennuksen valaisun ja iltatapahtuman muodossa. Iltatapahtuma 

järjestetään 3.11.2022 Onnensillassa ja kaikki tilat ovat 

varattuna tapahtuman järjestämiselle.   

Jos yhdistyksenne tai olet itse kiinnostunut lähtemään mukaan, ilmoitathan siitä 

heidi.kokko@hyvy.fi mahdollisimman pian. Mukaan on ilmoittautunut jo 

ryhmä Laurean opiskelijoita sekä yhdistystoimijoita.  

Ensimmäinen suunnittelutapaaminen on ti 4.10. klo 12:30-14:00 

Onnensillassa. Tässä suunnittelutapaamisessa tärkein tavoite on päättää 

iltatapahtuman: teema, nimi, kohderyhmä ja kellonajat. Nämä tiedot tulee ilmoittaa 

heti tapaamisen jälkeen kulttuuritoimelle. Aikataulu on todella tiukka. 

Lisätietoja päätapahtumasta: https://www.hyvinkaa.fi/hyvinkaan-halo/ 

 

TAPAHTUMA2:  

Tule kirjaksi Elävään kirjastoon!  
Hyvinkään pääkirjastolla järjestetään Elävä kirjasto -

tapahtumaa ke 30.11. klo 15-18.  

Elävässä kirjastossa lainattavana ovat ihmiset, jotka kuuluvat 

jonkinlaiseen vähemmistöön. Heitä lainataan keskustelua 

varten 20 min ajaksi kerrallaan. Kaikille lainaajille tehdään 

elävän kirjaston kirjastokortti ja heille selitetään elävän 

kirjaston säännöt ennen lainaamista. 

Ilmoittaudu Eläväksi kirjaksi 15.10. mennessä: sari.piironen@hyvinkaa.fi 

Tapahtumapäivän lisäksi kirjojen tulisi olla paikalla to 24.11. klo 17.30 alkavaan 

elävän kirjaston perehdytystilaisuuteen joko paikalla tai Teamsissa. Eläville kirjoille 

korvataan tarvittaessa matkakulut edullisimman julkisen liikennevälineen mukaan. 

Elävänä kirjana toimivan on tärkeää olla avoin ja haluta keskustella vieraiden, 

uteliaiden ihmisten kanssa itsestään ja omasta tarinastaan. Liian henkilökohtaisiin 

kysymyksiin ei toki tarvitse vastata. 

Lisätietoja Sari Piironen, kirjastonhoitaja, Hyvinkään kaupunginkirjasto 

p. 019 459 2427 / 040 1544 135, sari.piironen@hyvinkaa.fi  

mailto:heidi.kokko@hyvy.fi
https://www.hyvinkaa.fi/hyvinkaan-halo/
mailto:sari.piironen@hyvinkaa.fi
mailto:sari.piironen@hyvinkaa.fi
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TAPAHTUMA3:  

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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Käsityökerhot!  

Nyt voi lahjoittaa neuleita hyväntekeväisyyteen 
 

Neulo 

asunnottomien 

nuorten hyväksi 

villasukkia, lapasia, 

pipoja.  

Toimita 13.10. 

mennessä 

Onnensiltaan.  

 

 

 

 

 

 

 

Neulo hypistelymuhveja palvelutalojen 

ikäihmisille 

Aktivoivia -niin kuin myös rauhoittavia, ihania, 

lämpimiä, kauniita… Hypistelymuhvit ovat tuoneet 

paljon iloa ikäihmisille, ja myös Hyvinkään 

palvelutaloilla on niille kysyntää: Muhvin voit 

neuloa, ommella tai virkata, ja sen koristelussa vain 

mielikuvitus on rajana! 

Tarkemmat ohjeet valmistuksesta ja 

palauttamisesta saat ilmoittautumisen jälkeen 

sähköpostiisi. 

ILMOITTAUTUMINEN 17.10.2022 mennessä osoitteessa: 

https://www.siskotjasimot.fi/uutiset/keikka/hyvinkaa-tunnustellen-hypistelymuhveja-

ikaihmisille-2/ 

https://www.siskotjasimot.fi/uutiset/keikka/hyvinkaa-tunnustellen-hypistelymuhveja-ikaihmisille-2/
https://www.siskotjasimot.fi/uutiset/keikka/hyvinkaa-tunnustellen-hypistelymuhveja-ikaihmisille-2/
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Sveitsin alueella on 

esteetön nuotiopaikka 
Hyvinkään Sveitsissä on kaupungin ylläpitämä 

nuotiopaikka. Nuotiopaikalle pääsee esteettömästi 

hiekkatietä pitkin. Alueelta löytyy nuotiokehä, 

polttopuita ja roskapönttö.  

Lue lisää ja katso kuvia: 

https://www.hyvy.fi/uutiset/sveitsin_nuotiopaikka/  

 

 

 

Vanhustenviikko 4.-11.10.2022:  

Yhdessä luontoon – joka iän oikeus 

 

Vanhustyön keskusliiton käynnistämät Vanhustenviikko ja -päivä ovat maassamme 

pisimpään juhlittuja valtakunnallisia teematapahtumia! 

Vanhustenpäivää on vietetty jo vuodesta 1954 lähtien lokakuun ensimmäisenä 

sunnuntaina. Sitä seuraava viikko on Vanhustenviikko. 

Tänä vuonna Vanhustenviikkoa vietetään 4.-11.10.2022. 

Viikon tapahtumat Hyvinkäällä löydät osoitteesta 

hyvinkaa.fi/vanhustenviikko2022 

 

https://www.hyvy.fi/uutiset/sveitsin_nuotiopaikka/
https://www.hyvinkaa.fi/vanhustenviikko2022
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Toimintaviestit löydät aina osoitteesta:  

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

Keusoten järjestöinfo:  

Miten hyvinvointialue haluaa tehdä yhteistyötä 

alueen järjestöjen kanssa? 
Tule osallistumaan Teamsin kautta Keusoten järjestöinfoon 

keskiviikkona 26.10.2022 klo 17-19:30.  

Ilmoittaudu mukaan, saat osallistumislinkin: 

https://link.webropol.com/s/keusoteJarjestoinfoSyksy2022 

Keusote: Asiaa asumisesta 
Nestori-hankkeen Asumisen Botti on nyt julkaistu ja löytyy osoitteesta 

www.keusote.fi/nestori  

Asumisen Botti tarjoaa ohjausta ja neuvontaa yleisimmissä asumista 

koskevissa kysymyksissä vuorokauden ympäri. Helppokäyttöistä palvelua on 

kehitetty sekä testattu yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa, ja se on vapaasti 

kaikkien asiakasryhmien, ammattilaisten ja verkostokumppaneiden käytettävissä.  

Keräämme Botin käyttökokemuksista ja sisällöstä palautetta eli mikäli huomaatte 

kehittämistarpeita, niin kerrottehan ajatuksistanne Botin palauteosion kautta.  

Nestori -hanke  on julkaissut myös Asumisen käsikirjan. Käsikirja tarjoaa selkeä 

kielisesti perustietoa asumisesta ja siihen liittyvistä teemoista kaikille 

asiakasryhmille. Käsikirjaa voivat hyödyntää niin asiakkaat omassa arjessaan, kuin 

ammattilaiset ja yhteistyökumppanit tekemässään ohjaustyössä. Asumisen käsikirjan 

löydät myös Keusoten nettisivuilta www.keusote.fi/nestori. 

 

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://link.webropol.com/s/keusoteJarjestoinfoSyksy2022
http://www.keusote.fi/nestori
http://www.keusote.fi/nestori
mailto:heidi.kokko@hyvy.fi
mailto:noora.widing@hyvy.fi

