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Hyvä kuntalainen! 
 
Suomi siirtyi koronapandemian aikaan maaliskuun puolessa välissä. Kunnan palvelut 

on sopeutettu vastaamaan Valtiovallan, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja 

monien muiden ohjeistusten mukaisiksi. 

Kun ruoka- ja siivouspalvelut ovat toimineet lähes tavanomaisilla tavoilla monien 

kunnan työntekijöiden työn sisältö on muuttunut täysin. Yksi mallikelpoisimmista 

suorituksista on ollut koulun rehtorin ja koko henkilöstön työ, jolla käytännössä 

yhdessä vuorokaudessa siirryttiin lähiopetuksesta etäopetukseen. Oltiinpa koko 

valtakunnan luupin alla, kun sosiaali- ja terveydenhuoltomme palveluja oli suljetun 

maakuntarajan takana. 

Ikäihmisiämme on tavoitettu yhteydenpidolla, jossa esim. seurakunnan ja kunnan 

yhteistyö on toiminut mallikelpoisella tavalla. Kaiken ytimessä on ollut se, että 

ihmisistä huolehditaan ja yritetään tukea sekä auttaa mahdollisuuksiemme mukaan. 

Tällaisissa tilanteissa pieni kunta on vahva, mutta samalla myös haavoittuva. 

Vahvuuden yksi osa on se, että välitämme toisistamme. 

Kerätkäämme kaikki se oppi, joka taakse jääneestä ajasta on opiksi otettavaa. 

Matkalla tulevaisuuteen olemme saaneet hyviä kokemuksia kokonaan uusista 

toimintatavoista ja –malleista. Hyödyntäkäämme niitä. 

Korona ei meitä jätä vielä pitkään aikaan. Kunnan palvelut sopeutetaan niin, että 

minimoimme tartuntariskejä. Tämä tulee muuttamaan monia asioita kenties pysyvällä 

tavalla. Suomi ja Pukkila avautuu mutta uusilla säännöillä ja toimintatavoilla.  

Muistetaan turvavälit ja käsien peseminen sekä kysytään toinen toisiltamme ”mitä 

sinulle kuuluu?” 

 
Ystävällisin terveisin, 
 

vs. kunnanjohtaja  
Juha Rehula 
 
p. 050 343 7418 
tai sähköpostitse juha.rehula@pukkila.fi 

 

 

 
 
 

ROHKEUS 

LÄHEISYYS 

SUJUVUUS 

Kuva: Leena Kapanen 

mailto:juha.rehula@pukkila.fi


 
 

Pukkila. Lähellä. Ihana ja idyllinen. Turvallinen. Puhdas asua ja elää.   
     PUKKILAN KUNTA • 07560 PUKKILA • palvelupiste@pukkila.fi • www.pukkila.fi 

 

Hyvinvointikeskus Onni 
 
Hyvinvointikeskus Onni on Onninkoteja, apteekkia sekä sosiaali- ja terveyspalveluja 

lukuun ottamatta suljettuna 31.7.2020 asti kunnan poikkeusolojen johtoryhmän 

päätöksellä. Onninkodit, apteekki sekä sosiaali- ja terveyspalvelut tiedottavat omien palveluidensa 

jatkumisesta omissa kanavissaan. Yhdistystoimijoiden toripäivät alkavat pyörimään 6.6.2020. 

Poikkeuksena viime vuodesta Hyvinvointikeskus Onnin sisätilat eivät ole toimijoiden käytettävissä 

toripäivinä. 

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut 
 
Korona-epidemian aiheuttamat rajoitukset jatkuvat ja ne vaikuttavat jokaisen palvelualueen 

kesäksi suunniteltuihin tapahtumiin. Tärkeää on, että keskitymme nyt kaikkein tärkeimpiin 

toimintoihin ja että voimme huolehtia osallistujien ja työntekijöiden turvallisuudesta 

kaikissa järjestettävissä toiminnoissa. Seuraamme tilannetta ja ohjeistuksia jatkuvasti ja 

toimintamme normalisoituu heti kun edellytykset siihen on. Lisätietoja hyvinvointi- ja vapaa-

aikapalveluiden kesästä voit kysyä hyvinvointipäällikkö Sanna Saarenkoskelta p. 040 589 7267 tai 

sähköpostitse sanna.saarenkoski@pukkila.fi 

Liikuntapalvelut 
 
Uimakouluja ei järjestetä kesällä 2020. Kesäkuun alussa toteutetaan liikunnallisia päivä-

leirejä. Senioreille on postitse luvassa kotiliikuntaa tukevat ohjeet sekä jumppakumi-

nauha. Seuraathan postejasi. Onni on suljettuna kesän ajan, joka vaikuttaa liikuntapalveluiden 

tarjontaan. Koulun ja paloaseman kuntosalit aukeavat 1.6.2020. Käyttäjien on huolehdittava 

hyvästä hygieniasta ja noudatettava toimipaikalla olevaa ohjeistusta. Ulkoliikuntapaikat ovat 

kuntalaisten vapaassa käytössä jo tällä hetkellä. Iilijärven uimaranta avautuu sekä Naarkosken 

kanootti- ja soutuvenelainaus käynnistyy 1.6.2020. Lisätietoja voit kysyä liikunnanohjaaja  

Ida Clewerilta p. 040 183 8538 tai sähköpostitse ida.clewer@pukkila.fi 

 

mailto:sanna.saarenkoski@pukkila.fi
mailto:ida.clewer@pukkila.fi
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Kulttuuripalvelut 
 
Galleria Koivulinna sekä kotiseutumuseo ovat avoinna poikkeuksellisesti 1.7. - 31.8.2020. 

Galleria Koivulinnan näyttelyt ajalla 1.7. – 2.8.2020 Jasmin Anoschkin & Sampsa Sarparanta, 

avajaiset 30.6.2020 klo 18 – 20 sekä ajalla 5.8. – 30.8.2020 Jenni Tuominen, Nelli Nio, Tiina 

Wallius, Jukka Pylväs: Kimara, avajaiset 4.8.2020 klo 18 – 20. Lisätietoja Galleria Koivulinnan 

kotisivuilta www.galleriakoivulinna.fi 

Yhdistysten järjestämät torikahvit käynnistyvät 6.6.2020 alkaen. Viime vuodesta poiketen Onnin 

wc- ja keittiötilat eivät ole avoinna torikävijöille tai kahvituksen järjestäjille. Tapahtumissa tulee 

noudattaa voimassaolevia hygienia- ja kokoontumisohjeita. Lisätietoja yhdistysten yhdyshenkilöltä 

Piritta Ahlilta p. 040 580 4231 tai sähköpostitse piritta.ahl@pukkila.fi 

Senioripalvelut 
 
Senioripalvelut jatkavat riskiryhmille suunnatun kauppa-, apteekki- ja pankki-

asioiden hoitamiseksi suunniteltua asiointipalvelua 31.8.2020 saakka. Samalla toimintaa jatkaa 

puhelimitse toteutettava keskustelutuki. Tarpeen mukaan palvelut jatkuvat myös syksyllä ja ne 

toteutetaan yhdessä Pukkilan seurakunnan kanssa. Muutokset palveluissa ovat mahdollisia. 

Pääsääntöisesti tapahtumia tai päivätoimintaa ei järjestetä ennen syyskautta. Lisätietoja tulossa 

senioreille kotiin postitettavassa kirjeessä sekä kunnan kotisivuilla www.pukkila.fi. 

Lisätietoja senioritoiminnan ohjaaja Saana Tourunen p. 040 770 7054 tai sähköpostitse 

saana.tourunen@pukkila.fi tai jalkautuva seniorityöntekijä Marjo Sundström p. 050 340 0106 tai 

marjo.sundstrom@pukkila.fi 

Nuorisopalvelut 
 

Yöleirejä ei järjestetä alakoululaisille kesällä 2020. Muuta toimintaa toteutetaan yhteistyössä 

seurakunnan ja yhdistysten kanssa. Seuraa ilmoittelua www.pukkila.fi ja Wilma-viestejä. Pukkilan 

nuoriso- ja liikuntapalvelujen sekä yhteistyökumppaneiden lasten- ja nuorten kesäohjelma 2020 

löytyy kootusti kotisivuilta tiedotteista sekä nuoriso- että liikuntapalvelujen sivuilta. Nuorisopalve-

lujen työntekijät toteuttavat kesällä toimintaa myös verkossa. Seuraa ja ota yhteyttä somekana-

vien kautta. Lisätietoja nuoriso- ja vapaa-ajantoiminnanohjaaja Piritta Ahlilta p. 040 580 4231 tai 

sähköpostitse piritta.ahl@pukkila.fi 

Etsivä nuorisotyöntekijä/palveluohjaaja on tavattavissa nuorten aikuisten Olohuoneessa 

Toimelan Nuokulla tiistaisin 2.6., 9.6., 16.6. ja 23.6. klo 15 - 17. Tervetuloa 16 -vuotiaat ja sitä 

vanhemmat nuoret paikalle! Etsivä nuorisotyöntekijä/palveluohjaaja paikalla myös somekanavissa. 

Lisätietoja etsivä nuorisotyöntekijä/palveluohjaaja Sanna Tennberg p. 040 668 3095 tai 

sähköpostitse sanna.tennberg@pukkila.fi 

 
 Välitetään toisistamme ja pidetään yhteyttä! 
 
 

http://www.galleriakoivulinna.fi/
mailto:piritta.ahl@pukkila.fi
http://www.pukkila.fi/
mailto:saana.tourunen@pukkila.fi
mailto:marjo.sundstrom@pukkila.fi
http://www.pukkila.fi/
mailto:piritta.ahl@pukkila.fi
mailto:sanna.tennberg@pukkila.fi
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Elinvoimapalvelut 
 
Lisätietoja elinvoimapäällikkö Katri Roivainen p. 040 542 2592 tai sähköpostitse 

katri.roivainen@pukkila.fi. Käytetään pukkilalaisten yrittäjien palveluja: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Valokuvaamo Kanteleella 

PASSIKUVAUS jatkuu Kanteleella 

Koronan aikana. Ulkostudiossa, 
kuvaaja maskin takana ja riittävän 

etänä.  
 

Varaa aika p. 040 580 4289 tai 
eevasumiloff@gmail.com  

 

A-Ykkönen Oy  
 

on perinteinen autokorjaamo,  
josta saat yksilöllistä palvelua!  

 

Kaikki työt renkaan vaihdosta aina 
moottorin täyskunnostukseen! 

  
p. 040 595 2944, Pajatie 7 

Yado Oikawa 
 

Suosittu elämys joen rannalla. 
 

Yado Oikawa - Japanilainen 

Majatalo, Keskustie 23, Vanha 
Meijerialue.  

 
www.yadooikawa.fi 

Facebook: Yado Oikawa 

mailto:katri.roivainen@pukkila.fi
mailto:eevasumiloff@gmail.com
http://www.yadooikawa.fi/
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Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 
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#turvaväli 
 
Pystymme kaikki yhdessä rajoittamaan koronaepidemian leviämistä, kun noudatamme 
turvavälejä ja asianmukaista käsi- ja yskimishygieniaa. Myös kaikkia ei-välttämättömiä 
ryhmäkokoontumisia on edelleen syytä välttää. Kuvassa kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Markus Kalliokivi ja vs. kunnanjohtaja Juha Rehula näyttävät mallia turvavälistä. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva: Pirjo Leikkola 

Kuva: PHHYKY Kuva: PHHYKY 
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Sosiaalisen median kanavat 
 

Kunnan viralliset tilit 
Facebook: www.facebook.com/pukkilan/ 
Instagram: @pukkilankunta 
YouTube: Pukkilan kunta 
Kuntablogi: pukkilankunta.blogspot.com 

 
Nuorisopalvelut 

 
Elinvoimapalvelut 
 
Facebook: www.facebook.com/Pukkilan-elinvoima-100895238253741/ 
Instagram: @pukkilan.elinvoimapaallikko 
 
Lisää tietoa koronaepidemian vaikutuksista ja kunnan palveluista löydät www.pukkila.fi sekä 
kotiin toimitettavien kirjeiden ja esitteiden sisällöistä. Kannustamme myös olemaan suoraan 
yhteydessä palvelualueiden vastaaviin, yhteystiedot palvelualueiden omissa kohdissa sekä 
kunnan kotisivuilla. Lisätietoja tiedottaja Leena Kapaselta p. 040 145 3766 tai sähköpostitse 
leena.kapanen@pukkila.fi. Varhaiskasvatuspalveluiden osalta seuraa Daisya ja opetuspalveluiden 
osalta Wilmaa, edellä mainituista kanavista löydät ajantasaisen tiedon! 
 

Palvelupiste neuvoo palvelupuhelimessa p. 040 152 0460 
tai sähköpostitse palvelupiste@pukkila.fi 

 

http://www.facebook.com/pukkilan/
http://www.pukkila.fi/
mailto:leena.kapanen@pukkila.fi
mailto:palvelupiste@pukkila.fi

