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Hei!
Helmikuun iloisin uutinen on, että Onnensilta säilyy yhdistysten käytössä. Yhteistyö yli yhdistysrajojen
oli tärkein tekijä, jolla Onnensilta pelastettiin. Useat ahkerat aktiivit tekivät loistavaa työtä tilojemme
eteen. Meitä työssä edusti varapuheenjohtajamme Petri Kekkonen. Lämpimät kiitokset Petrille meidän
kaikkien puolesta arvokkaasta ja ahkerasta työstäsi!
Jatkamme edelleen Onnensillassa ylläpitäjäyhdistyksenä. Talotoimikunnassa edustajanamme toimii Petri
Kekkonen.
Tiedotamme toiminnoistamme Aamupostin ja Hyvinkään viikkouutisten yhdistyspalstoilla. Tärkeä
tiedotuskanava on yhdistyksen omat nettisivut http://www.hyvinkaan-setlementti.net/index.htm Meillä on
Facebook sivu, jotka löytyvät Facebookissa, kun kirjoittaa Facebookissa Hyvinkään Setlementtiyhdistys
kohtaan ”etsi ihmisiä, paikkoja, asioita”. Käythän tykkäämässä, jos tykkäät!
Resurssipulasta johtuen toimitamme yhden paperisen jäsenkirjeen, joka toimii samalla vuosikokousten
virallisena kutsuna. Yhdistyksessämme kaikki hoidetaan täysin vapaaehtoisvoimin omien arkitöiden ja
tehtävien lisäksi ja sen vuoksi esimerkiksi puhelimeen tai sähköpostiin ei välttämättä heti vastata.
KOKOUSKUTSUT
KEVÄTVUOSIKOKOUS pidetään ma 31.3.14 klo 18:00 Järjestökeskus Onnensillassa, Siltakatu 6.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. TERVETULOA!
SYYSKOKOUS pidetään ma 24.11.14 klo 17:30 Järjestökeskus Onnensillassa, Siltakatu 6. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat. TERVETULOA!
Vuoden 2014 hallitus:
Puheenjohtaja, Anja Tauriainen
Varapuheenjohtaja, sihteeri Petri Kekkonen
Rahastonhoitaja, Tuula Matara-aho
Varsinainen jäsen, Seija Laine
Varsinainen jäsen, Jorma Paunonen
Varajäsen: Raija Niemi-Kyyrä
Väentupa kokoontuu Onnensillassa maanantaisin klo 12-15. Tietokonekerhot toimivat Onnensillassa
maanantaisin ja tiistaisin.
Tämän kirjeen ohessa on jäsenmaksu vuodelle 2014. Jäsenmaksu pyydetään maksamaan viitenumeroa
käyttäen pankkitilille 5.3.2014 mennessä.
Kierrätystapahtuma Hae pois: Tavaroiden tuonti päivä on la 26.4.14 klo 10-13 Onnensillassa.
Otetaan vastaan käyttökelpoisia, ehjiä vaatteita, astioita, leluja, lasten tarvikkeita, urheiluvälineitä, pelejä
jne. Tavaroiden haku päivä eli Hae pois päivä on su 27.4.14 klo 11-13.
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KÄSITYÖ- JA ASKARTELUMATERIAALIEN keräys: Mikäli sinulla on ylimääräisiä lankaa,
paperia, maalia, kankaita, pahvia, liimaa, saksia, nappeja, helmiä jne ja haluaisit lahjoittaa ne, niin ota
yhteyttä sähköpostitse hyvinkaan.setlementtiyhdistys@gmail.com tai soita Anjalle 050 501 3175
Keräämme materiaaleja askartelukerhoille eri puolille kaupunkia lapsille, aikuisille ja senioreille.
Ystäväapurinkiin tarvittaisiin lisää vapaaehtoisia! Tarvetta on vakituisista ystävistä sekä satunnaisista
avustajista. Olisiko sinulla mahdollista lahjoittaa aikaa sitä tarvitsevalle vaikkapa kerran kuussa tai pari
kertaa kuukaudessa? Ystäviä kysytään ulkoilukaveriksi, juttukaveriksi jne. Mikäli kiinnostaa, niin otathan
yhteyttä anja.tauriainen@gmail.com tai puhelimitse iltaisin 050 501 3175.
Tilastot tehdystä vapaaehtoistyöstä vuodelta 2013 pyydetään toimittamaan Onnensiltaan Setlementin
työpöydälle tai postilaatikkoon tai postitse osoitteella Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry Siltakatu 6,
05800 Hyvinkää tai sähköpostitse hyvinkaan.setlementtiyhdistys@gmail.com 3.3.14 mennessä. Tilastoon
merkitään vapaaehtoisen nimi, mitä tehty, päivämäärä ja kesto. Tiedot tarvitaan toimintakertomukseen.
Jäsenluettelon päivittämistä varten lähetäthän yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite) sähköpostitse hyvinkaan.setlementtiyhdistys@gmail.com tai postitse osoitteella
Onnensilta /Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, Siltakatu 6, 05900 Hyvinkää 3.3.14 mennessä.
Yhdistyksemme on Setlementtiliiton jäsenjärjestö. Viime vuosina liitossa on tapahtunut uusia asioita.
Liiton pääsihteerin titteli on vaihtunut toimitusjohtajaksi. Toimitusjohtaja on entinen pääsihteerimme
Pentti Lemmetyinen. Liitto on ollut mukana luomassa yhteiskunnallisten yritysten liittoa.
Setlementtiliitto on pääomistajana kolmessa yhteiskunnallisessa osakeyhtiössä. S-Asunnot Oy, joka
tuottaa yleishyödyllisiä asumisen palveluja. S-Asunnot Oy:n tytäryhtiö Senioriasumisoikeus Oy tarjoaa
asumisoikeusasuntoja yli 55-vuotiaille. Oskelakoti on 12-paikkainen, päihdeongelmaisille miehille
tarkoitettu asumispalveluyksikkö Helsingin Malmilla. Hyvinkäälle valmistui toukokuussa 2013 SAsunnot Oy:n Hyvinkään Ässäkodit (34 asuntoa) ja kesäkuussa 2013 valmistui Senioriasumisoikeus Oy:n
Hyvinkään Martinkartano (28 asuntoa).
Jatkamme toimintojamme - Ihmisten keskellä, ihmisten kesken-.

Anja Tauriainen, puheenjohtaja
p. 050 501 3175

