Hyvinkään Yhdistykset ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
YHDISTYKSEN TARKOITUS JA SÄÄNTÖJEN MUKAISET TAVOITTEET
Hyvinkään Yhdistykset ry:n tarkoituksena on edistää Hyvinkään alueen väestön terveyttä,
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Yhdistys luo edellytyksiä jäsenyhdistystensä
yhteistyölle ja kehittää yhteistyötä eri yhdistysten, Hyvinkään kaupungin sekä muiden
sidosryhmien kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-hallinnoi tarkoitukseen sopivia toimitiloja
-toimii asiantuntija-, kehittämis-, hanke- ja yhteistoimintaorganisaationa
-toimii toiminta- ja kohtaamispaikkana
-harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
-tekee esityksiä ja aloitteita
-ohjaa ja neuvoo jäsenyhdistyksiään sekä toimintakeskuksessa kävijöitä
TOIMITILAT
Hyvinkään Yhdistykset ry hallinnoi Onnensillan järjestö- ja toimintakeskusta. Yhteisessä
toimintakeskuksessa on n. 550 m2 kokoontumistilaa 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,
kiinteistönhuoltoa, turvallisuuden valvontaa, siivousta sekä sähköisen ulko-oven ja
invalidihissin huoltoa.
TOIMINTAVUODEN TAVOITTEET
Vuoden 2019 yleistavoitteena Hyvinkään Yhdistykset ry:llä on yhdistyksen strategiatyön
jatkaminen ja käytäntöön jalkauttaminen.
STEA- RAHOITTEINEN TOIMINTA
Ak- hanke ”Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintakeskuksen toiminta ja vapaaehtoistyön
toimintaverkoston kehittäminen Hyvinkäällä”
Tavoitteet vuodelle 2019
1. Toimintakeskuksen toimintaedellytysten turvaaminen
Tavoitteena on kokoontumistilojen, välineiden, laitteiden ja tarvikkeiden ajanmukaisina ja
tarvetta vastaavana pitäminen sekä toimintavuonna erityisesti viihtyisyyden ja
kodinomaisuuden lisääminen Onnensillan tiloissa.
2. Olohuonetoiminnan kehittäminen
Pyritään siihen, että kävijöiden yksinäisyyden tunne vähenee ja osallisuuden kokemus
vahvistuu ja jokainen olohuonekävijä tulee kohdatuksi. Lisätään olohuoneen yhteisöllisyyttä ja
toiminnallisuutta laajentamalla olohuonetta toimintanurkkauksella, johon tulee erilaisia
aktiviteetteja ja istuskeluryhmiä.

3. Vapaaehtoisten roolin selkiyttäminen
Tavoitteena on, että vapaaehtoinen voi jatkossa toimia paitsi kahvioemäntänä, esimerkiksi
olohuoneen sisäänheittäjänä, ihmisten rinnalla kulkijana, peli- tai sauvakävelykaverina yms. ja
kehittää olohuoneen toiminnallisuutta omien vahvuuksiensa mukaan.
4. Kattava ja monipuolinen tiedottaminen
Tiedotetaan yhdistyksen kotisivuilla, Facebookissa, paikallislehdissä, Onnensillan
ilmoitustauluilla, tapahtumailmoituksia jakamalla ja suullisesti. Siirrytään yksittäisten
tapahtumailmoitusten teosta vihkoseen, jossa kerrotaan erilaisista kaikille avoimista
tapahtumista.
5. Yhteistyöverkostojen kehittäminen
Kehitetään edelleen yhteistyötä eri yhdistysten, Hyvinkään kaupungin, seurakunnan, sairaalan
sekä oppilaitosten kanssa. Selvitetään, missä verkostoissa on tärkeää olla ja karsitaan
mahdollisia vähemmän tärkeitä yhteisöjä, painopisteen ollessa toimintavuonna erityisesti
Onnensillan olohuonetoiminnan kehittämisessä.
6. Arviointi
Jatketaan toiminnan tulosten ja vaikutusten arvioinnin kehittämistä STEA:lta saadun palautteen
sekä Artsi- hankkeen oppien pohjalta.
Projekti ”Maailma muuttuu, yhdistystoiminta muuttuu”
Tavoitteet vuodelle 2019
1. Yhdistyksen perusasioiden kuntoon laittaminen

Jatketaan yksilöllisen matalankynnyksen tuen ja neuvonnan antamista yhdistysaktiiveille.
Tarjotaan edelleen tietoteknistä koulutusta yhdistystoimijoille vastaamalla esille tuleviin
tarpeisiin, lähtötaso ja eri yhdistyksien tarpeet huomioiden. Jatketaan vuonna 2018 aloitettuja
kotisivuprosesseja niiden yhdistysten kanssa, joilla ei ollut kotisivuja.
2. Viestinnän nykyaikaistaminen

Tuetaan yksilöllisesti yhdistysten viestinnästä vastaavia vapaaehtoistoimijoita. Järjestetään
koulutusta tietotekniikasta, markkinoinnista ja viestinnästä.
3. Hallitustyöskentely toimivaksi

Annetaan yksilöllistä neuvontaa ja tukea pohjautuen yhdistysten tarpeisiin. Järjestetään
koulutusta hyvästä yhdistyshallinnosta ja vapaaehtoistoimijoiden motivoinnista. Tuetaan
yhdistysten ja ryhmien avainhenkilöiden osaamista vapaaehtoistoiminnan vahvistamisessa.
Tarjotaan
vertaisoppimisen
paikkoja,
virkistystä
ja
työnohjausta.
Kehitetään
vapaaehtoistoiminnan käytäntöjä ja mallinnetaan yhdistystoimijoille esimerkkejä omassa
yhdistyksessä tarjottavasta vapaaehtoistoiminnan tuesta.

4. Yhteistoiminnasta arkipäivää

Tuetaan yhdistyksiä toimimaan yhdessä. Järjestetään verkostoitumismahdollisuuksia.
Toimitaan yhteistoiminnan käytännön tukena, tavoitteena kuitenkin vakiinnuttaa yhdistysten
itsenäinen yhteistoiminta. Järjestetään vähintään kolme yhteistoiminnassa toteutettua luentoa.

5. Toiminnan uudistuminen

Etsitään keinoja huomata oman yhdistyksen toiminnan kehittämistarpeet uusien
vapaaehtoisten mukaan saamiseksi sekä toiminnan modernisoimiseksi. Järjestetään toimintaa,
jonka tarkoituksena on saattaa uusia vapaaehtoistoimijoita yhdistystoiminnan pariin.
Kehitetään matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintamahdollisuuksia, joita markkinoidaan
yleisemmin Hyvinkäällä.

HENKILÖSTÖRESURSSIT
• 1 kokoaikainen toiminnanjohtaja, joka toimii myös taloudenhoitajana, vastaa yhdistyksen
operationaalisista toiminnoista ja kiinteistöasioista
• 1 kokoaikainen toiminnanohjaaja, joka toimii myös tiedottajana
• 1 osa-aikainen olohuoneohjaaja (75%)
• 1 tuntipalkkainen ict-tukihenkilö
• yksi kokoaikainen yhdistysohjaaja projektissa

TALOUS
Toimintavuonna kehitetään talousarvion, tilitoimiston tuloslaskelmien sekä STEA:n
lomakkeiden taloustietojen yhdenmukaisuutta. Selvitetään ja valmistellaan sähköiseen
taloushallintoon siirtymistä.
OHJAUS JA SEURANTA
Toimintojen toteutusta ohjaa ja seuraa yhdistyksen hallitus sekä yhdistyksen jäsenistön
kokous. Toiminnanjohtajan yksilötyönohjauksen kautta saadaan ulkopuolista, ammatillista
ohjausta ja seurantaa. Muu henkilökunta alkaa myös käydä ryhmätyönohjauksessa. Projektilla
on oma ohjaus- ja seurantaryhmä.

