
 
Hyvinvointikeskus Onni ● Syksy 2019 

 

 Hyvinvointikeskus Onnin toiminnan tavoitteena on tukea ja 
edistää hyvinvointia ja tarjota mahdollisuuksia fyysisen kunnon, 
henkisen vireyden ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. 
 

TERVETULOA OSALLISTUMAAN TOIMINTAAN! 
Jos toiminnan yhteydessä ei ole erityisesti mainittu 
ilmoittautumista, voi ryhmiin ja tapahtumiin tulla vapaasti.  
 

Tiedustelut:   
Senioritoiminnan ohjaaja p. 040 770 7054 
Onnin palvelupiste p. 040 152 0460 tai palvelupiste@pukkila.fi 
 

 

LÄHDE LIIKKEELLE - 
ASIOINTI- JA PALVELUKULJETUKSELLA 
OSALLISTUMAAN JA ASIOIMAAN ! 

   

Tiistaisin ja torstaisin klo 8.30 – 14.30 Pukkilan alueella. 
Kuukauden ensimmäisenä torstaina myös Mäntsälään! 
Jos torstai on pyhäpäivä, Mäntsälään ajo siirtyy seuraavalle torstaille. 
 

Tiedustele ja tilaa kyyti  
viimeistään kyytiä edeltävänä päivänä klo 17 mennessä 
numerosta p. 040 149 6770. 
 

Kuljetusreitit suunnitellaan tilausten perusteella, usean henkilön 
toiveiden mukaan. Varauduthan joustamaan hakuajassa.  
Kerro jo kyytiä varatessasi, jos sinulla on jokin sovittu aika. 
 

Yli 65-v. pukkilalaisille hinta on Pukkilan alueella  
1 € / suunta, Mäntsälään hinta on 2,5 € / suunta 
 

Muille 3,30 € (0 - 6 km), 3,60 € (6 - 9 km) tai 3,90 € (9 - 12 km). 
Mäntsälä 5 € / suunta. Alle 12-v. samalla hinnalla kuin yli 65-v.  

 

Onni Nurmen Säätiön tuella yhteistyössä 

Pukkilan kunta, Mäntsälän kansalaisopisto, Musiikkiopisto Pukkilassa, 
Lohjan kaupunginorkesteri, Pukkilan seurakunta ja paikalliset toimijat 

 
 

 

Hyvinvointikeskus Onni, Onnintie 3, 07560 PUKKILA 
 

Tapahtumia, ryhmiä ja kulttuuria  
senioreil le syksy 2019 

 

TULE MUKAAN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN! 
 

Vapaaehtoistoiminnassa voit esimerkiksi: 
- tuoda ohjelmaa tapahtumiin 
- ulkoilla Onninkotien asukkaiden kanssa 
- toimia Onninkahveilla kahvinkeittäjänä  
 

Vapaaehtoistoiminnan iltapäivä ma 30.9. klo 13 – 15 
Tervetuloa mukaan uudet sekä jo mukana olevat vapaaehtoiset!  
 

Oletko Sinä kiinnostunut auttamaan iäkästä ulkoilussa? 
Tule tutustumaan, kahvittelemaan ja kuulemaan lisää 
vapaaehtoistoiminnan periaatteista ja ulkoilussa avustamisesta  
Saima-saliin tiistaina 27.8. klo 14 – 16. 
-------------------------------------------------------------------- 
 

Senior Shop – vaatekauppa  
Saima-salissa ti 17.9. klo 12 – 15 ja ti 12.11. klo 12 - 15  
--------------------------------------------------------------------- 
Käspaikka (Pajatie 1) on käsityöharrastajien käytössä maksutta. 
Yhteisessä käytössä on mm. kangaspuut ja ompelukone. Voit ottaa 
myös omat keskeneräiset käsityösi mukaan. Tule tutustumaan 
maanantaisin klo 17 – 19. Lisätietoja p. 040 778 2556. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Tärkeitä yhteystietoja 
 

Asiakasohjaus Siiri ma-pe klo 9-15 p. 03 818 5555  
(Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän ikääntyneiden palveluneuvonta) 
Kela-taksi Päijät-Häme 0800 94 220 / Uusimaa 0800 96 130 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palvelee 
ympäri 
vuoden! 

Onnin kahvio palvelee  
ma - to 7.30 - 14.30 ja pe 7.30 - 13.30 
Lounas klo 11 - 12.30. Lounas sis. ruoka, ruokajuoma,leipä 
ja jälkiruoka tai kahvi tai hedelmä. Hinta eläkeläisille 6,5 €. 
 
 

mailto:palvelupiste@pukkila.fi


  

ONNI – päivä, tiistaisin klo 10 – 14  
Onni-päivä on tarkoitettu Sinulle, joka koet tarvitsevasi päivääsi virkistystä 
tai Sinulla on liikkumisen kanssa vaikeuksia. Toimintapäivään on 
yhteiskuljetus kotoa Onniin ja takaisin. ONNI-päivän hinta on 6,50 € / 
kerta. Lisätiedot ja ilmoittautumiset p. 040 770 7054  
 
KULTTUURI-ILTAPÄIVIÄ JA TEEMATAPAHTUMIA 
 
To 22.8. Onninkahvit Kuutamolla 
klo 9 - 11 esiintymässä Hollolan Harmonikat 
 

Ti 3.9.  Kino Onni : Olavi Virta (2018) 
klo 12  Timo Koivusalon ohjaama elokuva Suomen  

suosituimmasta laulajasta. Kesto 125 min. 
 

Ti 17.9. Kuunsäteiden laulu  – säveltäjäkuva George de  
klo 13 Godzinskystä Pekka Itkonen laulu, Robi de Godzinsky piano, 

Kimmo Leppälä klarinetti ja Ilkka Leppälä kontrabasso 
 

Ti 1.10. Liikutaan terveemmäksi ja pysytään pystyssä  
klo 13  Kaatumisen ehkäisystä juttelemassa Iiris Salomaa/Phhyky 
   

Ti 12.11. Serenadi hetekalle - suomalaisia kupletteja ja laulelmia 
klo 13  Mikko Perkoila kitara ja laulu & Jani Uhlenius harmonikka ja laulu 
 

Ti 10.12. Joulukonsertti : Pieniä ja suuria joulutonttuja 
klo 13 oppilaita ja opettajia Musiikkiopistosta Pukkilassa 
 

Ti 17.12        Kauneimmat joululaulut  
klo 13    Pukkilan seurakunta 
 

 
 
 
 
 
 

    

 

Onnin pelikerho   maanantaisin 12.30 – 14 
Tavataan takkatilassa lauta- ja korttipelien äärellä parittomilla viikoilla  
26.8. alkaen. Voit tuoda myös oman pelisi yhteiseen pöytään!  
 

Seurakunnan hartaus  tiistaisin   13 - 13.45 
Parittomien viikkojen hartaus Saima-salissa. Mukana Pukkilan seurakunnan 
työntekijöitä. 10.9. alkaen, ehtoollishartaus 5.11. 
 

Elämää Pukkilassa   keskiviikkoisin    14 – 16 
25.9, 30.10 ja 27.11. Ryhmässä muistellaan elämää, ihmisiä ja tapahtumia 
vuosikymmenten takaa vanhoja valokuvia ja filmejä katsellen.  
 

Sivellin suhisemaan ja   keskiviikkoisin  12.30 - 15 
kutimet kilkkamaan       
Kokoonnutaan 21.8. alkaen takkatilassa ja toteutetaan luovia ideoita  
oman mielenkiinnon mukaan. Tehdään perinteisiä käsitöitä, kokeillaan 
uusia tekniikoita, jaetaan ideoita ja opitaan toisilta. 
 

Onninkahvit    torstaisin   9 - 11 
15.8. alkaen alkaen kahvitellaan, tavataan tuttuja ja jutellaan mukavia 
Takkatilassa yhteisen pöydän äärellä. Kahvia kaatamassa ja seuraa 
pitämässä vapaaehtoiset emännät ja isännät.  
 

Onnin lauluhetki   torstaisin   13 – 13.45. 
12.9, 26.9, 10.10, 24.10, 7.11 ja 21.11. Kokoonnutaan iloisen yhdessäolon 
merkeissä laulamaan, venyttelemään ja kuuntelemaan mielimusiikkia. 
Lauletaan vanhoja tuttuja sekä myös uusia lauluja kansan- ja 
koululauluista iskelmään. Ohjaaja Eila Hartikainen.  
 
 
 
 
 
 
 

 

HUOM! Mäntsälän kansalaisopisto järjestää syyskaudella 

DIGITAITO-kursseja, katso tarkemmat tiedot opiston ohjelmasta! 

 
 

VANHUSTENVIIKON OHJELMAA 6.10. – 13.10.  
 

 

ti klo 10 – 11.30 Mölkkyturnaus Onnintorilla  
ti klo 13 - 14  Vanhustenviikon ”iltapäivämät” 
ke klo 14.30 - 16  Nuotioiltapäivä Onnin takapihalla 
to klo 13 - 14  Lauletaan yhdessä Onninkodeissa  
 

Seuraa ilmoittelua viikon 40 Orimattilan Aluelehdessä! 

LÄHEISESTÄÄN HUOLEHTIVIEN ILTAPÄIVÄT  
Takkatilassa torstaina 19.9. ja 14.11. klo 12 – 14 
Ohjelmaa, yhdessäoloa ja vertaistukea omaisestaan tai 
läheisestään huolehtiville. Tule mukaan! 
 
 


