
 

  

 

 

 

Hyvinvointikeskus Onni ● Syksy 2021 
 

 

 
Hyvinvointikeskus Onni tarjoaa yli 65-vuotiaille mahdollisuuden 
fyysisen kunnon, henkisen vireyden ja sosiaalisten suhteiden 
ylläpitämiseen. Huolehdimme Onnin toiminnassa turvallisuudesta 
ja toimimme voimassaolevien rajoitusten mukaisesti. Kaikki 
muutokset toimintaan ovat mahdollisia. 
 

Jos toiminnan yhteydessä ei ole mainittu ilmoittautumista, voi 
ryhmiin ja tapahtumiin tulla vapaasti. Tervetuloa mukaan! 
 

Tiedustelut:  
Senioritoiminnan ohjaaja Saana Tourunen p. 040 770 7054 
Jalkautuva seniorityöntekijä Marjo Sundström p. 050 340 0106 
Kunnan palvelupiste p. 040 152 0460 tai palvelupiste@pukkila.fi 

 
 
 
 

Tiistaisin ja torstaisin klo 8.30-14.30 Pukkilan alueella.  
Maskin saat maksutta kuljettajalta käyttöösi. 
 

Asiointikyyti Mäntsälään keskiviikkoisin parillisilla 
viikoilla. 
 

Tilaa kuljetus p. 040 149 6770 viimeistään kyytiä 
edeltävänä päivänä klo 17 mennessä. Kerro tilausta 
tehdessäsi, mikäli Sinulla on varattuna esim. lääkäriaika tai olet 
osallistumassa senioriryhmään tai -tapahtumaan. Pyrimme 
huomioimaan toiveesi. Reitti suunnitellaan kyytiintulijoiden 
mukaan.  
 

Yli 65-v. pukkilalaisille hinta on: 
1 €/suunta/Pukkila 
2,50 €/suunta/Mäntsälä 

               

                  
                  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  
seniorei l le syksy 2021  

Virkistystä arkeen senioripalveluiden kotikäynnillä! Käynnin aikana 
voimme keskustella kaikista ikääntymiseen liittyvistä asioista, tai käydä 
vaikkapa kävelylenkillä tai tuolijumpata. Saatte myös tietoa Onnin 
tapahtumista ja ryhmistä sekä muista senioripalveluiden toiminnoista. Jos 
toivotte kotikäyntiä, soittakaa jalkautuvalle seniorityöntekijälle Marjo 
Sundström p.050 340 0106. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Siivous- ja kotiapupalvelu 
Palveluun ovat oikeutettuja ensisijaisesti yli 75-vuotiaat pukkilalaiset 
heikentyneen toimintakyvyn perusteella. Palvelun myöntämisen tuloraja 
(brutto) on yhden hengen taloudessa 1200 e/kk ja kahden hengen 
taloudessa 2400 e/kk. Kotisiivouspalvelu maksaa asiakkaalle 7,50 e/tunti 
(sis. alv 24%). Palvelun tarjoaa Pukkilan kunta Onni Nurmen Säätiön  
tuella. Lisätietoja: Senioritoiminnan ohjaaja p. 040 770 7054. 
  

MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTO JÄRJESTÄÄ ONNISSA :  
 

Android tabletti/kännykkä käyttöön –digikurssi to 9.9.2021 - 
7.10.2021 klo 14.00-15.30. Kurssin tarkoitus on digirohkeuden kartut-
taminen. Oma laite ei ole välttämätön. Ilm. opistolle p. 040 314 5374 
tai 040 314 5371. Koulutus on opetushallituksen tukemaa ja se on tarkoi-
tettu 63-vuotta täyttäneille tai eläkeläisille. Kurssimaksu 31,00 €.  
 

Tietotekniikan yksilöopastus  
Askarruttaako tietotekniikka tai mobiililaitteen käyttö? Apua saa 
käyttöongelmissa, tietokoneen korjaaminen ei kuulu palveluun. Ohjausta ei 
anneta henkilökohtaisten pankkiasioiden eikä omakannassa asiointiin. 
Opetustunti sovitaan opettajan kanssa p. 040 314 5374. Hinta 31€/45 min 
tai pariopetuksena 21 €/hlö/45 min. 
 

Käspaikka (Pajatie 1) on monipuolinen seniorikäsityöharrastajien 
kokoontumispaikka. Yhteisessä käytössä mm. kangaspuut ja ompelukone. 
Tule mukaan käsitöiden pariin! Lisätietoja p. 040 778 2556.  
 

Senior Shop – vaatekauppa Saimasalissa   
to 9.9. klo 9.30-12.30 ja to 25.11. klo 9.30-12.30 
 
 
 

Ikääntyneiden asiakasohjaus Siiri/ PHHYKY 
p.044 482 5050 ma,ti,to ja pe klo 9–15 ja ke klo 9–16 
Ikääntyvien palveluneuvonnasta saat tietoa ja ohjausta kaikista 
ikäihmisten arkea tukevista asioista. Siiriin voit myös tehdä huoli-
ilmoituksen, jos olet huolissasi omasta tai läheisesi elämäntilanteesta. 
Lisätietoja ikääntyneiden palveluista/Pukkilan palveluopas löytyy sivuilta: 
ikaantyneidenpalveluneuvonta.fi  
 
 
 
 
 

             ASIOINTI- JA PALVELUKULJETUS  
 

mailto:palvelupiste@pukkila.fi


 

 

 
KULTTUURI-ILTAPÄIVIÄ JA TEEMATAPAHTUMIA 
  

Tapahtumat järjestetään voimassaolevien rajoitusten mukaisesti. 

 

ke 25.8.  Senioreiden kuutamokahvit 
klo 9-11 Onnintorilla 
 

pe 27.8.   Elämän värejä -konsertti 
klo 13  Anu Silvasti, piano ja Ulla Renko, laulu 
 

ke 15.9.       Kino Onni: Helene (2020) 
klo 13     Historiallinen draamaelokuva kertoo taidemaalari Helene 

Schjerbeckistä. Elokuvan on ohjannut Antti J. Jokinen.  
Kesto 1 h 56 min. 

 

to 23.9.     Elokuvasäveliä -konsertti 
klo 13     Sari Saarinen, viulu/laulu ja Antti Saarinen, kontrabasso/kitara  
 

Vanhustenviikkoa vietetään 3.-10.10.2021 teemalla ”Luonto antaa voimaa”  
   - seuraa senioripalveluiden ilmoittelua 
 

ke 6.10.     Kino Onni: Järven tarina (2016) 
klo 13      Dokumenttielokuva suomalaisesta järviluonnosta, ohjaajat Marko 

Röhr ja Kim Saarniluoto. Kesto 1h 16 min. 
 

ti 12.10.     Metsämiehen lauluja -konsertti  
klo 13 Aleksis Kiven, Eino Leinon ja J.H.Erkon runoihin tehtyjä lauluja. 

Matti Pasanen, kitara ja laulu 
 

ti 26.10.        Kirjailijaesittely runoilija Yrjö Jylhästä 
klo 13  Taisto Muhonen  
  

to 11.11.    Muistikahvila  
klo 9-10.30 P-H:n muistiyhdistyksen edustaja keskustelemassa muistiasioista 
 

ke 17.11.  Kino Onni: Miekkailija (2015) 
klo 13      Elokuva perustuu virolaisen miekkailuopettaja Endel 

Nelisin elämään ja sijoittuu pääosin Haapsalun kaupunkiin. 
Elokuvan on ohjannut Klaus Härö. Kesto 1 h 33 min. 

 

ti 21.12. Kauneimmat joululaulut 
klo 13  Saimasali/Onnin kahvio 
 
Tietosuojaseloste löytyy kunnan kotisivuilta, käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti. 

 

Seuraa senioripalveluiden ilmoittelua kunnan kotisivuilla, 
Facebookissa sekä Onnintorin ja Onnin ilmoitustauluilla 
 

VIIKKOTAPAHTUMIA  
 

Tuolijumppa + sauvakävely  maanantaisin klo 9.30 alkaen 
Tuolijumppa Onnintorilla ja yhteinen kävelylenkki tuolijumpan jälkeen. Len-
kin tahti määräytyy kävelijöiden mukaan. Lenkkiä on ohjaamassa jalkautuva 
seniorityöntekijä p. 050 340 0106. Tule mukaan nostamaan kuntoa! 
 

Onninpelit maanantaisin klo 12.30- 15 
Tule ja haasta ystäväsi lauta- ja korttipeleissä! Omatoimiryhmä kokoontuu 
23.8. alkaen Onnin takkatilassa. Voit tuoda omia pelejä mukanasi.  
 

ONNI-päivä 1              tiistaisin 11-13.30 
ONNI-päivä on tarkoitettu Sinulle, joka kaipaat arkeesi virkistystä ja . ONNI-
päivään on mahdollista saada yhteiskuljetus. ONNI-päivän hinta on 7 
€/kerta. Omaishoidettaville on mahdollisuus pidennettyyn päivään (ei 
edellytä virallista omaishoitajuutta). Lisätiedot ja ilmoittautumiset, p. 
040 770 7054.  
 

Pukkilan seurakunnan hartaus    tiistaisin klo 13-13.30  
Hartaus Saimasalissa parittomilla viikoilla 31.8. alkaen (ei 12.10. ja 26.10.) 
 

Käsityökerho                keskiviikkoisin klo 12.30-15   
Tule mukaan käsityöharrastajien iloiseen kerhoon! Sen sijaan, että tekisit 
käsitöitä yksin kotona, tule tekemään käsitöitä yhdessä. Samalla keitetään 
kahvit ja seurustellaan! Kerho kokoontuu 25.8. alkaen takkatilassa. 
Tervetuloa mukaan sekä naiset että miehet! 
 

Onninkahvit      torstaisin klo 9-10.45 
Tule kahville ja juttelemaan päivän puheenaiheista Onninkahveille! Kahvia 
kaatamassa ja seuraa pitämässä vapaaehtoiset emännät ja isännät. 
Onninkahvit 2.9. alkaen Onnissa. 
 

ONNI-päivä 2     torstaisin klo 11-13.30 
kts. Onni-päivä 1  
 

Onnin lauluhetki     torstaisin klo 13-13.45 
7.10, 21.10, 4.11, 18.11, 2.12. ja 16.12. Kokoonnutaan iloisen yhdessäolon 
merkeissä laulamaan tuttuja ja uusia lauluja kansan- ja koululauluista is-
kelmään. Ohjaaja Eila Hartikainen. 

 

Digitukea ikäihmisille 
Jos tarvitset tukea oman puhelimen/tabletin/tietokoneen käytössä, 
voit varata yksilöohjausta senioripalveluista. Ohjaus on maksutonta 
ja tapahtuu Onnissa. Varaa aika senioripalveluista p. 040 770 7054. 
 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Miekkailu
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Endel_Nelis&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Endel_Nelis&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Haapsalu

