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Kellot jo kaikuvat kaamoksen yössä,
yhä vain hyörimme kiireessä, työssä.
Hetkeksi vaivumme odotuksen valtaan
tuttujen tuoksujen, kuusen, maltaan.
Olkoon Joulunne juhlaa, rauhoittumista; tehty lämmöstä, herkuista, tunnelmista.

”Mitä kuuluu” - kahvit jatkuvat taas tammikuussa 30.1.2018 klo 15.30 - 17.30

SER-Kierrätyksen kuulumiset

Kierrätyskeskus (Kike) Hyvinkäällä lähestyvää joulua kohden mennään tapahtumin.

SER-kierrätyksessä on pidetty ryhmävalmennusta ja bonuksena tarjottu asiakkaille myös
aamiaista. Perjantaina 24.11. Ser- yksikössä
osallistuttiin Lapsi mukaan töihin – kampanjaan. Niin asiakkaiden, kuin henkilökunnankin
jälkikasvua oli tutustumassa vanhempiensa
työhön.

Kiken joulumarkkinat ovat 9.12. klo 10 - 14.00.
Ohjelmassa mm. joulupukin vierailu, poniratsastusta, joulubasaari, huutokauppa, varastomyynti.

Pajaneuvosto ja vertaistukiryhmä ovat jatkuneet aktiivisesti läpi vuoden. Asiakasmäärä on
pysynyt ennallaan noin 60 henkilössä ja asiakkaita toivottaisiin lisää toimintaan.

12.12 on verkostolla mahdollisuus tulla joulupuurolle klo 8 -10 välillä sekä kuulemaan säätiön nimenmuutoksesta Hyria säätiöksi. Muutos selkiyttää verkostoyhteistyötä sekä antaa
lisää mahdollisuuksia meidän asiakkaillemme.

Alusta-hankkeen kuulumiset

Kiken harjoittelijoille tarjoamme jouluruokailun
22.12 ravintola Harlekiinissa.
Uusi vuosi 2018 tuo mukanaan Kikelle henkilöstömuutoksia. Kati Voivala siirtyy SER-yksikköön sosiaalikuraattoriksi ja hänen tilalleen
tulee Pirjo Issakainen.

HRAKS vieraili eduskunnassa työministeri Jari
Lindströmin kutsumana tiistaina 22.11. Henkilökunnan lisäksi mukana oli myös toiminnan
myötä työllistyneitä asiakkaita. Ministerille esiteltiin erityisesti HRAKSin Alusta-hanketta.
Hyvinkään osalta kokonaisasiakasmäärä tänä
vuonna on ollut 60. Lokakuuhun mennessä
asiakkaita oli osallistunut hankkeeseen 50,
joista etenemisiä 34 kpl ja etenemisprosentti
68,00 %.
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Hyvinkään vuoden ensimmäinen ryhmä aloittaa 8.1.2018 ja seuraavat ryhmät toteutetaan
joka toinen kuukausi. Nurmijärven ryhmät
aloittavat 5.2.2018.

Työriihi Hyvinkää / Työriihiryhmien kuulumiset

Marraskuussa HRAKS tarjosi kaikille asiakkailleen Suomi 100 – teemalla lauluyhtye Rajattoman konsertin Hyvinkään kirkossa.
Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme rauhallista Joulua
sekä yhdessä tekemisen iloa Uuteen Vuoteen!

Työriihestä on muutama henkilö osallistunut
HRAKSin ja Hyria koulutuksen toista kertaa
järjestettyyn vertaisneuvojakoulutukseen ja
koulutuksen päätöskakkukahvit juotiin perjantaina 1.12. Hyria koulutuksen Torikadun yksikössä Hyvinkäällä.

Terveisin;

SISKOT JA SIMOT kävivät esittelemässä toimintaansa sekä Työriihelle, että työriihiryhmille. Tulemmekin osallistumaan heidän järjestämäänsä joulukorttitempaukseen ja siten
levittämään joulun iloa tekemällä joulukortteja, jotka Siskot ja Simot toimittavat perille
joulun alla ilahduttamaan vanhuksia.

Jukka, Miia, Susanne, Tiina ja Timo Alustahankkeesta

Anne, Kati, Krista, Jaana, Marko ja Sanna
Kikeltä
Marika ja Arto Kivikonkierrosta

Jenny ja Leena Työriihestä ja Työriihiryhmistä

