
TOIMINTAKERTOMUS  

VUODELTA 2021 
 
 

YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TEHTÄVÄ  

Hyvinkään Yhdistykset ry on verkostojärjestö, joka ylläpitää kaikille avointa On-

nensillan kohtaamispaikkaa ja mahdollistaa vapaaehtoistoimintaa. Viestimme, vaiku-

tamme ja kutsumme yhteisten pöytien ääreen. 

 

Onnensilta on lämminhenkinen kaikenikäisten kohtaamispaikka. Yhdistämme ihmi-

siä, ryhmiä, yhdistyksiä ja ideoita. Tuemme yhdistyksiä ja vapaaehtoisia, jotka järjestä-

vät toimintaa. Edistämme ihmisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä Hyvinkäällä. Kaikki 

halukkaat voivat osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Meiltä saa tie-

toa alueen toimintamahdollisuuksista. Onnensillassa kokoontuu myös kymmeniä eri-

laisia yhdistyksiä ryhmineen. 
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HYVINKÄÄN YHDISTYKSET RY:N HALLITUS  

JA KOKOUKSET  
 

Hyvinkään Yhdistykset ry:n hallituksen jäseninä toimivat seuraavat henkilöt: 

Chrons Aija puheenjohtaja, Hyvinkään Reumayhdistys ry 

Kuronen Aino varapuheenjohtaja, Hyvinkään Eläkeläistuki ry  

Huikari Marjatta Uudenmaan Epilepsiayhdistys ry/Hyvinkään kerho 

Karhunen Tuula Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry   

Puupponen Riitta  Hyvinkään Seudun Omaishoitajat ry 

Vierimaa Kirsi Hyvinkään Invalidit ry 

Vuorinen Erna Hyvinkään Sydänyhdistys ry 

Wirén Sari Uudenmaan Epilepsiayhdistys ry/Hyvinkään kerho  

Toikka Taivi Hyvinkään kaupunki, hyvinvointisuunnittelija 

 

Koskelainen, Marja ulkopuolinen sihteeri, Hyvinkään Yhdistykset ry:n toimin-

nanjohtaja  

 

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa.  

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 29.3. ja syyskokous 26.10.2021.  

Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.  

 

HENKILÖSTÖRESURSSIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarpeen mukaan palkattu tunti-

työntekijä, tukemaan kahvilan vapaa-

ehtoisia 

1 kokoaikainen toiminnanohjaaja, 

joka toimi myös tiedottajana ja vapaa-

ehtois- verkostokoordinaattorina.  

Titteli muuttui loppuvuonna verkosto-

suunnittelijaksi. 

1 kokoaikainen toiminnanjohtaja, 

joka vastasi operationaalisesta toimin-

nasta, hallinnosta, taloudesta ja henki-

löstöasioista 

1 kokoaikainen yhdistysohjaaja 

Maailma muuttuu- yhdistystoiminta 

muuttuu- projektissa kevätkaudella. 

Syyskaudella titteli muuttui yhteisö-

suunnittelijaksi ja työntekijä siirtyi Ak- 

hankkeeseen.  
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TOIMITILAT  
Hyvinkään Yhdistykset ry hallinnoi 

Onnensillan järjestö- ja toiminta-

keskusta. Yhteisessä toimintakes-

kuksessa on n. 550 m2 kokoontu-

mistilaa toiminnan toteuttamista 

varten. Yhdistyksen vastuulla on 

myös Siltakatu 6:ssa sijaitsevat neljä 

vuokra-asuntoa sekä koko talon 

sekä piha-alueen kiinteistönhoito. 

Ulkopuolisia yrittäjiä on palkattu 

hoitamaan isännöintiä, kiinteistön-

huoltoa, turvallisuuden valvontaa, 

siivousta sekä sähköisen ulko-oven 

ja invalidihissin huoltoa. 

 

 
 
 
 
 
 
 

STEA- RAHOITTEISEN TOIMINNAN TAVOITTEIDEN  

TOTEUTUMINEN 

AK- HANKE ”SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN TOIMINTAKESKUKSEN TOI-

MINTA JA VAPAAEHTOISTYÖN TOIMINTAVERKOSTON KEHITTÄMINEN HY-

VINKÄÄLLÄ” 

 

Tavoite on toteutunut hyvin. Meillä 

on toistaiseksi voimassa oleva vuok-

rasopimus Onnensillan tiloista Hy-

vinkään kaupungin kanssa. Loppu-

vuodesta alkanut, Hyrian artesaa-

niopiskelijoiden toteuttama pintare-

montti ja sisustusprojekti paransi ti-

lojen viihtyisyyttä sekä mukautetta-

vuutta erilaisia tarpeita ajatellen. 

Yhdistykset kokoontuivat tiloissa 

edelleen edullisesti. Käyttöönotet-

tiin avoimempi sähköinen tilavaraus-

järjestelmä.  

TAVOITE 1:  

TOIMINTAKESKUKSEN  

TILAT JA VÄLINEET:   
Solmitaan tarkoituksenmukainen ja pitkäai-

kainen vuokrasopimus Onnensillan tiloista 

Hyvinkään kaupungin kanssa. Tiloissa 

on kaikkien yhdistysten ja ryhmien edullista 

kokoontua.   
Toimintakeskuksessa toimivat yhdistykset, 

ryhmät ja yhteistyötahot kokevat, että tilat 

ovat viihtyisiä ja toimivia sekä välineet tar-

koituksenmukaisia. 

Kuva: Juha Korkee 
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Olemme saaneet erittäin hyvää pa-

lautetta viestinnästä ja sen saavutet-

tavuuden parantumisesta. Koronati-

lanteen salliessa kohtaamispaikkaan 

tai ryhmiin tuli lähes päivittäin yksi 

uusi kävijä. Tapahtumiin, kuten ara-

bialainen ilta ja Halo, osallistui pal-

jon uusia, myös nuorempia ihmisiä 

sekä perheitä lapsineen. Vapaaehtoi-

sia tuli lisää tapahtumien järjestämi-

sen myötä sekä syksyllä, kun vapaa-

ehtoiset eri yhdistyksistä alkoivat 

hoitaa yhteisökahvilaa. Olohuone-

toiminta ei laajentunut Onnensillan 

ulkopuolelle koronasta johtuen, val-

mistelua tehtiin. Lähes kaikki 

(28/31) kyselyyn vastanneista olivat 

joko täysin tai jokseenkin saamaa 

mieltä siitä, että heidän yksinäisyy-

den kokemuksensa oli vähentynyt 

Onnensillassa käymisen johdosta.  

 

 
 

Tavoite on toteutunut hyvin. Yh-

teistyöverkosto on laajentunut. 

Olimme mukana 18 eri työryhmässä 

tai verkostossa. Yhteistyö tiivistyi 

erityisesti kaupungin ja Keusoten 

kanssa, ja tapaamiset muuttuivat 

säännöllisiksi. Erittäin hyvä yhteistyö 

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto 

ry:n kanssa jatkui. Ryhmään tuli mu-

kaan EJY:n sotemuutostuki. Valikko-

ryhmän toiminnasta tuli kiitettävää 

palautetta. Sidosryhmäkyselyn pe-

rusteella kaikki 37 vastaajaa oli sitä 

mieltä, että yhdistyksen toiminta on 

tarpeellista, monipuolista, hyödyl-

listä ja laadukasta, ja yhteistyö kans-

samme toimii hyvin. 

 

 

 

TAVOITE  2:  

ONNENSILLAN KAIKILLE AVOIN 

TOIMINTA SEKÄ VAPAAEHTOIS-

TOIMINTA:   

Onnensillan iloiset ilmoitukset huomataan 

eri medioissa ja toimintoihin osallistuminen 

lisääntyy. Yksi uusi kävijä kiinnittyy Onnen-

sillan olohuoneeseen tai avoimiin ryhmiin 

joka päivä. Onnensillan kävijöiden kokema 

yksinäisyys vähenee.  

Vapaaehtoisten ja uusien toimintaryhmien 

määrä lisääntyy. Olohuonetoiminta laaje-

nee vähitellen kaupungin syrjäalueille. 

 

TAVOITE 3: 

YHTEISTYÖVERKOSTOT: 

Hyvä yhteistyö olemassa olevien kumppa-

neiden kanssa jatkuu. Erityistavoitteena on 

toimivan yhteistyön luominen Keusoten ja 

kunnan kanssa. 

Tiedon kerääminen ja välittäminen eteen-

päin siten, että ihmiset pysyvät ajan tasalla 

tärkeistä asioista ja eri tahojen järjestä-

mästä toiminnasta. 

Yhteistyötahot arvostavat toimintaamme 

ja pitävät meitä tärkeänä kumppanina. 

Säästetään aikaa ja rahaa sekä vältetään 

päällekkäistä toimintaa. 
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C-hankkeen tavoitteet toteutuivat 

yli odotusten. Projektin saaminen 

osaksi Ak -hanketta ei toteutunut. 

Kevään 2021 aikana saatettiin lop-

puun sovittuja koulutuksia ym. sekä 

koottiin kaikki tuotetut materiaalit 

kotisivuille avoimeen jakoon. Levi-

tettiin projektin kokemuksia Keski-

Uudellamaalla ja valtakunnallisesti. 

Toimintavuoden aikana on pieniä 

yhdistyksiä liittynyt isompiin koko-

naisuuksiin. Kansalaistoiminta li-

sääntyi. Esimerkiksi arabialainen ilta 

toteutettiin yhdistyksiin kuulumat-

toman ryhmän toimesta. 

 

TOIMINTA JA TALOUS 
Vuoden aikana yhdistyksestämme erosi MLL Uudenmaan piiri/Hyvinkään paikal-

lisyhdistys, jolla ei ole enää toimintaa Hyvinkäällä, Uudenmaan munuais- ja maksayh-

distys UUMU ry, joka liittyi Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:een sekä Hyvin-

kään Kotien Puolesta ry, joka lopetti toimintansa. 

Hyvinkään Hengitysyhdistys ry sulautui Nurmijärven Hengitysyhdistys ry:een ja Hy-

vinkään Näkövammaiset ry Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:een.  

 

Yhdistykseemme liittyi Nurmijärven Hengitysyhdistys ry, Suomi-Venäjä -seuran 

Hyvinkään yhdistys, Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry, Helsingin ja Uudenmaan 

Näkövammaiset ry sekä Hyvinkään Rintamaveteraanit ry. Jäsenyhdistysten määrä oli 

49. 

 

Koronapandemian vaikutus On-

nensillan toimintaan oli kevät-

kaudella mittava. Kohtaamis-

paikka ja yhteisökahvila sekä kai-

kille avoin ryhmätoiminta oli tau-

olla koko kevään. Myös isot, pe-

rinteiset tapahtumat, Onnenpäi-

vät ja Esteettömyyspäivä jäivät to-

teutumatta. Toimintamme siirtyi 

pitkälti verkkoon. Etätoimintana 

toteutettiin mm. jumppaa yhteis-

työssä kaupungin liikuntapalvelui-

den kanssa ja bingoa.  

 

TAVOITE 4: 

YHDISTYSTOIMINNAN TUKI :  
C-hanke osaksi Ak-toimintaa. Yhdistystoi-

minnan tuki mahdollistuu. 

Pieniä yhdistyksiä sulautuu isompiin koko-

naisuuksiin, hallinto kevenee ja kerho-

muotoinen toiminta lisääntyy. Olemassa 

olevat yhdistykset ovat elinvoimaisia, ve-

tovoimaisia ja innovatiivisia. Yhdistystoi-

mijat jaksavat paremmin. 

Kansalaistoiminnan notkea reagoiminen 

vallitsevaan toimintaympäristöön lisään-

tyy. 
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Syyskaudella avattiin kohtaamispaikka, ja 7 eri yhdistystä alkoi hoitaa yhteisökahvilaa. 

Kaikille avoimet ja ilmaiset toimintaryhmät avautuivat. Tarjolla oli digitukea, tuoli-

jumppaa, kuulolähipalvelua, sydäntuki-iltoja, bingoa, joogaa, neulekahvilatoimintaa, yh-

teislaulua ym. Tapahtumia oli toimintavuonna yhteensä 13, joissa osallistujia 1130. Ti-

laisuudet toteutettiin koronarajoitusten mukaan sekä ulko-, etä-, että lähitapahtu-

mina. Järjestettiin esimerkiksi erityisesti lapsiperheitä houkutellut Halo -kummitusta-

pahtuma osana kaupungin järjestämää isompaa kokonaisuutta ja yhdessä Hyria-oppi-

laitoksen kanssa ulkotapahtumia. Kevätkausi päätettiin Puistotreffeillä Parantolan 

puistossa, jossa kahviteltiin, kokeiltiin asahia ja laulettiin yhdessä haitarimusiikin tah-

tiin. Arabialainen ilta toteutui kansalaistoimintana, paikallisen maahanmuuttajaverkos-

ton toimesta. Järjestettiin myös Takapihan keikka Onnensillassa.  

 

Vapaaehtoisia oli yhteensä 40, enemmän kuin aiempina vuo-

sina. He toimivat ryhmien ohjaajina, tapahtumien järjestäjinä 

sekä kahv ilatoiminnassa. Painotettiin ja vahvistettiin vapaaeh-

toisten osallisuutta ja toimijuutta. Kuluneena vuonna ei voitu 

järjestää perinteisiä vapaaehtoisten virkistystilaisuuksia, joten 

vapaaehtoisia muistettiin jouluisella lahjakassilla.  
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Monikanavainen ja saavutettava viestin-

tämme on huomattu, ja olemme saaneet 

paljon positiivista palautetta tiedottamises-

tamme. Otettiin käyttöön uudenlaisia kei-

noja viestiä, kuten Toimintavihkojen jakelu 

ohikulkijoille ulkoa. Lisäksi sähköistä näyt-

töä hyödynnettiin myös ohikulkijoille vies-

timiseen. Muokattiin kotisivuja entistä pa-

remmiksi ja saavutettavammiksi. Hyvinkään 

Yhdistykset ry:n kotisivuja katseltiin 31287 

kertaa. Yhdistysviesti lähetettiin sähköi-

sesti kuukausittain 210 henkilölle ja toimin-

taviesti 158 henkilölle. Lisäksi niitä käytiin 

lukemassa kotisivuilla. Tiedotettiin myös 

paikallislehden yhdistyspalstalla, kaupungin 

tapahtumakalenterissa ja kotisivuilla. Sosi-

aalisen median kanavista Facebookissa ja 

Instagramissa oltiin aktiivisia. Toimintavih-

koja jaettiin 480 kpl.  

 

 

 

 

Strategiatyötä tehtiin YAMK tra-

denomiopiskelijan opinnäytetyön 

puitteissa. Opiskelija järjesti kaksi ke-

hittämispäivää hallitukselle ja henkilö-

kunnalle, sekä kehittämispäivät jä-

senyhdistysten puheenjohtajille, va-

paaehtoistoimijoille ja valtakunnalli-

sesti eri kohtaamispaikoissa työsken-

televille. Opinnäytetyön ohjausryh-

mässä oli koko henkilökunta sekä hal-

lituksen jäseniä. 

 

 

Taloustilanne oli hyvä ja vakaa. Ko-

ronan takia STEA-avustusta oli siirty-

nyt odotettua enemmän vuodelle 

2021. Kaikkia suunniteltuja tapahtu-

mia ei koronatilanteen vuoksi pys-

tytty järjestämään, eikä ollut mahdol-

lista avata alueellisia kohtaamispaik-

koja. 



 8 

YHTEISTYÖTAHOT JA -VERKOSTOT 

• Hyvinkään kaupunki 

• Keusoten yhdyspintatyöryhmä 

• Keusoten Allianssi-verkosto 

• Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry  

• Uudenmaan verkostojärjestöt 

• Espoon Järjestöjen Yhteisön sotemuutostuki -hanke 

• Uudenmaan Sosiaaliturvayhdistys ry 

• Hyvinkään alueen toiminnanjohtajat/päälliköt 

• Kahvilavapaaehtoisten ryhmä 

• Valikkoryhmä ja Kansalaisareena ry 

• Hyvinkään kaupungin hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuustyöryhmä (hyte-

ryhmä) 

• Digitukiverkosto 

• Valtakunnallinen kohtaamispaikkafoorumi 

• Hyrian remontti- ja sisustustyöryhmä, lähihoitajaopiskelijat 

• Strategiatyöryhmä opinnäytetyön puitteissa 

• Yhdessä ikäihmisten parhaaksi -verkosto 

• Yhteisötalo Onnin ohjausryhmä 

• Hyvinkään perhekohtaamispaikkaverkosto 

 

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n, Espoon Järjestöjen Yhteisö ry:n 

sotemuutostuen, Uudenmaan verkostojärjestöjen sekä Uudenmaan sosi-

aaliturvayhdistyksen kanssa vaikutimme mm. hyvinvointialueille siirtymiseen sekä 

tulevien vaalipaneelien valmisteluun järjestöjen näkökulmasta. Toimimme yhdistysten 

äänitorvena ja tiedon välittäjänä. Osallistuimme myös kaksi kertaa Keski-Uuden-

maan Yhdistysverkoston järjestämille Järjestötreffeille. Elvytettiin Hyvinkään 

alueen toiminnanjohtajien verkosto. Hyvinkään Yhdistykset ry oli toiminta-

vuonna seuraavien tahojen jäsen: Kansalaisareena ry, Keski-Uudenmaan Yhdistysver-

kosto ry, Hyvinkää-Riihimäen kauppakamari, Hyvinvointialan työnantajaliitto HALI ry.  
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Kaupungin hyte -työryhmän puitteissa olimme mukana kaupungin ja Keusoten 

hyvinvointisuunnitelmien valmisteluissa. Keusoten Allianssi -hankkeen työpa-

joissa paneuduttiin Keusote -järjestöyhteistyöhön ja alueen yhdistystoiminnan 

näkyväksi tekemiseen. Yhdessä ikäihmisten parhaaksi -verkostossa puutuimme 

ikääntyneiden hätään ja kehitimme sektorirajat ylittävää yhteistyötä sekä viestintää. 

Järjestimme Valikkoryhmän kanssa vapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksen etäto-

teutuksena. Digitukiverkoston kanssa lisäsimme osallisuutta ja saavutettavuutta di-

giasioissa mm. etätietoiskujen välityksellä. Valtakunnallisen kohtaamispaikka-

foorumin kautta verkostoiduimme muiden kohtaamispaikkojen kanssa ympäri Suo-

mea, saimme ja annoimme vertaistukea, sekä jaoimme hyviä käytänteitä. Paikallisesti 

lähdimme mukaan kaupungin ja Keusoten yhteiseen, vastaperustettuun perhekoh-

taamispaikkaverkostoon. Onnensillan Kahvilavapaaehtoisten ryhmän kanssa 

loimme pelisääntöjä ja toimintakäytäntöjä 7 eri yhdistyksen ylläpitämään yhteisökah-

vilatoimintaan. Yhteisötalo Onnin ohjausryhmässä olimme tukemassa uuden 

kansalaistoiminnankeskuksen aloitusta.  

 

Oppilaitosyhteistyön puitteissa Hyrian lähihoitajaopiskelijat järjestivät Onnensil-

lassa liikuntatuokioita, tekivät hyvinvointimittauksia ja antoivat neuvoja terveyden 

edistämiseksi. Lisäksi yksi opiskelija kotoutumiskoulutuksesta oli oppimassa suomen 

kieltä ja tutustumassa kohtaamispaikan työtehtäviin. Laurean sairaanhoitajaopis-

kelijat suunnittelivat ja toteuttivat virtuaalisen luontoretken verkossa. Hyrian ar-

tesaaniopiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat sisustus- ja pintaremontin. Sen eri 

vaiheissa tavattiin opiskelijoita ja opettajia, ja autettiin hankkeen etenemisessä. 

 

HENKILÖKUNNAN KOULUTUSTAPAHTUMAT, TU-

TUSTUMISKÄYNNIT SEKÄ TYÖNOHJAUS  
Toiminnanjohtaja kävi kuukausittain esimiehen yksilötyönohjauksessa ja koko henki-

lökunta työryhmän yhteisessä työnohjauksessa. Ak -toiminnan puitteissa osallistuttiin 

toimintavuoden aikana 30:een Soste:n, Stea:n ym. tahojen järjestämään koulutusta-

pahtumaan tai webinaariin.  

Käytiin tutustumassa Tampereen Artteliin sekä Järvenpään Myllytien toimintakeskuk-

seen. 
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PROJEKTI ”MAAILMA MUUTTUU,  

YHDISTYSTOIMINTA MUUTTUU” 
Maailma muuttuu – yhdistystoiminta muuttuu- hanke käynnistyi huhtikuussa 2018. 

Hanke jatkui alkuvuoden 2021. Hanke pystyi vielä viimeisen puolen vuoden aikana tar-

joamaan tarpeiden mukaista tukea ja koulutusta. Korona vaikutti yhä hankkeen viimei-

seen kevääseen. Vuoden 2021 kevätkokoukset pidettiin etäyhteyksin, joten moni yh-

distyksistä kaipasi käytännön tukea ja koulutusta aiheesta. Etätoimintaan liittyvää tukea 

ja koulutusta tarjottiin 27 kertaa kevään aikana ja se koski 12 eri yhdistystä.  Tietotek-

nistä tai viestinnällistä koulutusta annettiin 10 kertaa. Yhdistystoiminnan kehittämiseen 

tähtäävää koulutusta järjestettiin 11 kertaa ja lisäksi annettiin yksilöllistä tukea.  

 

Järjestetyt koulutukset  

o 10 hyvää kuvaa yhdistystoiminnan tueksi -koulutus 

o Esiintymistaidon -koulutus 

o Tulevaisuuden yhdistystoiminta -työpajat  

o Yhdistyskohtaiset koulutukset 

o Kevään etävapaaehtoiskoulutus (yhteistyössä valikkoryhmän 

kanssa) 

  

Tavoitteidensa mukaisesti hanke tarjosi tietoteknistä ja viestinnällistä tukea yhdistys-

toimijoille joko yksilöllisesti tai pienryhmäkoulutuksena. Tiedotuksessa kaivattu tuki ja 

tietotekninen opastus ovat liittyneet oleellisesti toisiinsa. Itseopiskelun tueksi on verk-

kosivuilla tarjolla oppimateriaaleja. Tukitapaamiset toteutettiin joko etänä tai kasvo-

tusten. Tietotekniikkaa ja viestintää koskevia tukitapaamisia ja koulutuksia järjestettiin 

yhteensä 18 kappaletta, osallistujia kussakin tapaamisessa oli 1–11 henkilöä. Kotisivut 

ovat nyt käytössä kaikilla yhdistyksillä. Suuri osa käyttää sosiaalisenmedian kanavia vies-

tintänsä tukena. Pääsääntöisesti yhdistykset käyttävät kiitettävästi maksutonta paikal-

lislehden yhdistyspalstaa. Osa yhdistyksistä lähettää jäsentiedotteita paperilla, osa säh-

köisesti.   

 

Hankkeen lähestyessä päättymistään tärkeänä tavoitteena oli sen tulosten ja kokemus-

ten levittäminen. Kevään 2021 aikana hankeen tuloksia ja kokemuksia levitettiin valta-

kunnallisesti viidessä eri tilaisuudessa, joissa tavoitettiin yhteensä 57 kuulijaa. Lisäksi 

yhdistyksille tarjottiin tulevaisuuteen tähtäävää ja toiminnan kehittämistä tukevaa kou-

lutuksia ja työpajoja. Kevään aikana tavoitettiin 87 osallistujaa.   

Kaikki projektin aikana valmistellut materiaalit ovat Hyvinkään Yhdistykset ry:n kotisi-

vuilla kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Niitä esiteltiin esim. Valtakunnallisilla kohtaa-

mispaikkapäivillä. Saadun palautteen perusteella materiaalit on otettu innostuneesti 

vastaan.  

  

Palautteiden ja kyselyjen vastausten perusteella hankkeen kautta saatu tuki ja koulutus 

on ollut arvokasta ja hyödyttänyt yhdistysten uudistumista. Yhdistysväki on ollut har-

missaan projektin loppumisesta, koska tuen tarvetta olisi jatkossakin. Projektityönte-

kijän jatkaessa Ak- hankkeessa tuen antaminen mahdollistuu jossakin määrin. 
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LOPUKSI 
Kevätkautta leimasi koronapandemian vaikutus On-

nensillan toimintoihin. Kaikille avointa toimintaa ei 

pystytty toteuttamaan koronan vuoksi kasvotusten, 

onneksi toimintaa voitiin järjestää myös etävälineillä. 

Laajennettiin ja syvennettiin yhteistyötä monissa ver-

kostoissa. Liityttiin uusiin yhteistyöverkostoihin ja pe-

rustettiin alueellisia työryhmiä. Verkostojärjestöyh-

teistyössä valmistauduttiin hyvinvointialueiden tuloon 

järjestöjen näkökulmasta. Päivitettiin henkilökunnan 

työnkuvat ja uudistettiin tittelit. Opinnäytetyöntekijän 

avulla toteutettiin strategiaprosessi, johon osallistui-

vat henkilökunta, hallitus ja jäsenyhdistykset. Luotiin 

Onnensillan toimintaan eettiset ohjeet kansalaistoi-

mintaa silmällä pitäen. Tehostettiin ja monipuolistet-

tiin viestintää.  

HYVINKÄÄN YHDISTYKSET RY:N  

JÄSENYHDISTYKSET 
 

Eläkeläisyhdistykset (10) 

Eläkeliiton Hyvinkään yhdistys ry 

Hyvinkään Eläkeläiset ry 

Hyvinkään Eläkeläistuki ry 

Hyvinkään Eläkkeensaajat ry 

Hyvinkään Julkisen Alan Eläkeläiset ry 

Hyvinkään Kansalliset Seniorit ry 

Hyvinkään-Nurmijärven Senioriopettajat ry 

Hyvinkään Rintamaveteraanit ry 

Hyvinkään Senioritanssijat ry 

VR Eläkeläisten liitto ry / Hyvinkään osasto 

 

Lapsiyhdistykset (2) 

Hyvinkään Seudun Monikkoperheet ry 

Hyvinkään Seudun Vammaisten Lasten  

Vanhempainyhdistys VALAVA ry 

 

Muut yhdistykset ja yhteisöt (10) 

Asenne Martat ry 

Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry 

Hyvinkään Senioritanssijat ry 

Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry 

Hyvinkään Omaishoitajat ry 

Hyvinkään Toimari ry 

Siskot ja Simot ry 
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Suomen nuoret lesket ry  

Suomen Punainen Risti / Hyvinkään osasto 

Suomi Venäjä-seuran Hyvinkään osasto ry 

Potilas- ja vammaisyhdistykset (27) 

Aivovammayhdistys ry / Hyvinkään Aivoitus-kerho 

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry/ Hyvinkään Seudun 

osasto 

Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistys ry / Hyvin-

kään MS-kerho EXTRA 

Hyvinkään Invalidit ry 

Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry 

Hyvinkään Kuulo ry 

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry 

Hyvinkään Reumayhdistys ry 

Hyvinkään Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 

Hyvinkään Seudun Diabetesyhdistys ry 

Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys ry 

Hyvinkään Seudun Mielenterveysseura ry 

Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry 

Hyvinkään Seudun Psoriasisyhdistys ry 

Hyvinkään Sydänyhdistys ry 

ILCO Uusimaa ry / Hyvinkään piiri 

ITUA ry/ Itäisen Uudenmaan ADHD- ja  

autismikirjon yhdistys 

Keski-Uudenmaan Aivohalvausyhdistys ry 

Korento ry/Hyvinkään  

vertaistukiryhmä 

Mielenterveysyhdistys Hyvinkään Verso ry 

Mieli Maasta ry 

Nurmijärven Hengitysyhdistys ry 

PROPO Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry / Hy-

vinkään vertaistukiryhmä 

Suomen Kielipolku SLI ry  

Suomen Nivelyhdistys ry/ Hyvinkään nivelpiiri 

Uudenmaan epilepsiayhdistys/ Hyvinkään Epilep-

siakerho 

Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry/Hyvinkään Par-

kinson-kerho 

 

Yhteensä 49 yhdistystä/ryhmää 

 


