
 

  

 

 

 

Hyvinvointikeskus Onni ● Kevät 2022 
 

 

 
Tarjoamme Hyvinvointikeskus Onnissa mahdollisuuksia omasta 
hyvinvoinnista huolehtimiseen liikunnan, yhdessäolon, 
kulttuurielämysten ja uuden oppimisen merkeissä. Toiminta on 
maksutonta yli 65-vuotiaille pukkilalaisille.  
 

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 Maiju Suominen p. 040 627 9207 
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. 
 

Huom! Uutena kokeiluna asiointikyyti Orimattilaan  
perjantaisin 18.2. ja 18.3. Asiointikyyti Mäntsälään  
jatkuu edelleen 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 ryhmiin tai tapahtumiin. Pyrimme huomioimaan 
toiveesi. Reitti suunnitellaan kyytiintulijoiden mukaan.  
 

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

             

Onni Nurmen Säätiön tuella yhteistyössä 
Pukkilan kunta, Mäntsälän kansalaisopisto, Musiikkiopisto Pukkilassa, 

Pukkilan seurakunta ja paikalliset toimijat 
 

Hyvinvointikeskus Onni, Onnintie 3, 07560 PUKKILA 

Tapahtumia, ryhmiä ja kulttuuria  
seniorei l le kevät 2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senior Shop – vaatekauppa Onnissa   
to 10.3. klo 9.30-12.30 ja to 12.5. klo 9.30-12.30 
 

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

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ikääntyneiden asiakasohjaus Siiri/Päijät-Sote 
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.  
 

Omaishoitajien valmennusta etäyhteyden kautta 
Päijät-Soten omaishoitajien tuen asiakasohjaus järjestää omaishoitajien 
valmennuksen tiistaisin 8.3–26.4 klo 13 – 15.  
Valmennukseen voi osallistua Onnissa etäyhteyden kautta. Ei edellytä 
virallista omaishoitajuutta. Lisätietoja Maijulta p. 040 627 9207 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTO JÄRJESTÄÄ ONNISSA :  
 

Tietotekniikan yksilöopastus  
Askarruttaako tietotekniikka tai mobiililaitteen käyttö? Apua saa 
käyttöongelmissa, ohjausta ei anneta henkilökohtaisten pankkiasioiden eikä 
omakannassa asiointiin. Toimistosta ollaan yhteydessä opetustunnin 
ajankohdan sopimisesta. Hinta 31e/45 min  
tai pariopetuksena 21 e/hlö/45 min. 
Ilmoittautuminen opistolle p. 040 314 5371 tai 040 314 5374 
 
 
 

             ASIOINTI- JA PALVELUKULJETUS  
 

KOTEIHIN JALKAUTUVAA TOIMINTAA 
 

Virkistystä arkeen senioripalveluiden kotikäynnillä!  
Käynnin aikana voimme mm. vaihtaa kuulumisia, käydä kävelylenkillä 
tai tuolijumpata. Saatte myös tietoa Onnin monipuolisista tapahtumista 
ja ryhmistä, jotka voisivat kiinnostaa teitä. Jos toivotte kotikäyntiä, 
soittakaa jalkautuvalle seniorityöntekijälle Marjolle p. 050 340 0106. 
 

Musiikkihetkiä koteihin 
Tarjoamme ikääntyneiden koteihin vuorovaikutteisia musiikkihetkiä 
toiveiden mukaan, tuttujen laulujen ja lempimusiikin parissa. 
Musiikkihetkiä toteuttaa Maiju Suominen ja mukana kulkee tarpeen 
mukaan haitari, ukulele tai levysoitin. Ota yhteyttä Maijuun  
p. 040 627 9207 niin jutellaan toiveistasi ! 

 

mailto:palvelupiste@pukkila.fi


 

 

KULTTUURI-ILTAPÄIVIÄ JA TEEMATAPAHTUMIA 
  
 

 

 

 

 

Tapahtumat järjestetään voimassaolevien rajoitusten mukaisesti. 

 

ma 28.2. Onninpäivä – torilla tavataan!  
klo 10 -12 Tule Onninpäivän munkkikahveille Onnintorille! Onni Nurmen 

säätiön vuodelle 2022 myöntämän avustuksen lisäosan 5000 € 
käyttö suunnitellaan osallistuvan budjetoinnin avulla.  
Tule mukaan osallistumaan ideointiin rahasumman käytöstä.  

 

ti 1.3. Kirjailijatapaaminen Saima-salissa 
klo 12 Vieraana Rakastan sinussa ihmistä -kirjan kirjoittaja  

Heikki Aalto-Alanen.  
 

ti 8.3.   Naistenpäivän juhlintaa 
klo 12 Leena Paalasmaan alkujumppa Onnintorilla, jonka jälkeen nais-

tenpäivän kahvit Onnin kahviossa. 
Luvassa myös runoja ja serenadi! 

klo 13  Taisto Muhosen esitelmä runoilija Katri Valasta 
 

ti 22.3.  Konsertti Onnin kahviossa 
klo 13  Taito Hoffren ja Ilona Korhonen 
 

to 7.4.  Kino Onni: Karpo (2020) 
klo 12 Dokumentti kuvaa vuosikymmeniä kestänyttä uraa  

toimittajana ja käänteitä, jotka tekivät Karposta  
ilmiön ja koko kansan tunteman tv-kasvon.  
Ohjaaja Ari Matikainen. Kesto 84 min. 

 

ti 10.5.  Unelmien liikuntapäivä 
Ohjelma tarkentuu myöhemmin, luvassa mm. asiaa  
ikäihmisten liikenneturvallisuudesta. 

  

ti 24.5  Seniorifestarit Teikarinmäellä 
klo 16 - 18 Mocktailjuomia, ruokaa, musiikkia, liikuntakokeiluja ja rentoa 

yhdessäoloa. Muusikkona Arto Luoma.  
 

ti 7.6.  Onninpäivän kesäkonsertti Kirkonkylän koululla 
klo 13 Esiintyjänä Aki Samuli. Konserttikutsut lähetetään koteihin tou-

kokuussa. 
 

 

VIIKKOTAPAHTUMIA  
 
 

 

Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti.Tietosuojaseloste löytyy kunnan kotisivuilta. 
 

Kokkaillaan kotiruokaa! 
Onnissa maanantaisin 28.3., 4.4. ja 11.4. klo 10 - 13.  
Kokkaillaan yhdessä Riston kanssa helppoja kotiruokareseptejä. Sitten syö-
dään yhdessä! Ilmoittautumiset Marjolle 23.3. mennessä p. 050 340 01 06 
 

Onninpelit maanantaisin klo 12.30- 15 
Tule ja haasta ystäväsi lauta- ja korttipeleissä! Omatoimiryhmä  
kokoontuu Onnin takkatilassa parittomilla viikoilla.  
 

Onnin kerho      tiistaisin ja torstaisin 11-13.30  
ONNI-päivä on nyt Onnin kerho. Tule mukaan iloiseen kerhoomme, jos 
kaipaat arkeesi seuraa ja piristystä! Syömme yhdessä lounaan, jonka hinta 
on 7,50 €/kerta. Kerhoon on mahdollista saada yhteiskuljetus. 
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 15.2. alkaen. 
 

Musakeskiviikot 4.5. – 25.5.              klo 10 – 11.30 
Musiikin harrastamisella on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin ja 
aivoterveyteen. Nautitaan yhdessä musiikista ja musisoinnista ryhmän  
toiveiden mukaan. Tule rohkeasti mukaan! 
 

Käsityökerho                    keskiviikkoisin klo 12.30-15   
Tule mukaan käsityöharrastajien ahkeraan kerhoon! Sen sijaan, että tekisit 
käsitöitä yksin kotona, tule takkatilaan tekemään käsitöitä yhdessä. Samalla 
keitetään kahvit ja seurustellaan. Tervetuloa mukaan! 
 

Onninkahvit       torstaisin klo 9-10.45 
Tule kahville ja juttelemaan päivän puheenaiheista Onninkahveille!  
Kahvia kaatamassa ja seuraa pitämässä loistavat vapaaehtoiset emännät  
ja isännät. Mahdollisuus tutustua myös Onnin uusiin 
tablettitietokoneisiin – tule vaikka lukemaan uutisia! 
 

 

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

UUTTA!  
Tiedot tarkentuvat myöhemmin, seuraa tiedotusta kunnan kanavissa. 
 

Klubi-ilta Kanteleen seurantalolla to 28.4. Esiintyjänä APPA´S !  
 

Enter ry aloittaa matalan kynnyksen digivertaisopastuksen 
Pukkilassa, yhteistyössä senioripalvelut ja Pukkilan SRK  
 
 

 


