


Mitä Onni on?

Onni Nurmi testamenttasi koko omaisuutensa 
Pukkilan kunnalle, käytettäväksi vanhainkodin 
asukkaiden virkistykseksi. Vuosien saatossa 

testamenttiin sisältyneistä Nokian osakkeista on kasva-
nut miljoonaomaisuus, jota hallinnoimaan on perustettu 
Onni Nurmen Säätiö. Hyvinvointikeskus Onni on suurin 
testamenttivarojen avulla toteutettu hanke.

Monien palvelujen keskus

Onni on rakennettu Pukkilan kuntakeskukseen. Ajatus 
vanhainkodista on laajentunut käsittämään hyvinvointi-
keskuksen, jossa kaikenikäiset kuntalaiset voivat koh-
data. 

Onnissa ovat Onninkodit; hoivaryhmäkoti, dementiaryh-
mäkoti ja palveluasuntoja. Kaikki palvelut on suunniteltu 
niin, että hyvinvointikeskus tukee ja palvelee niitä ikään-
tyneitä, jotka haluavat asua kotona mahdollisimman pit-

kään. Onnista on saatavilla terveyspalvelut lääkäristä 
apteekkiin, fysioterapiapalvelut ja erilaiset ryhmätoimin-
nat. Kaikki julkiset palvelut on keskitetty yhteispalvelu-
pisteeseen, jossa voi hoitaa erilaiset kunnan ja valtion-
hallinnon viranomaispalvelut yhdeltä luukulta.

Ikäpolvet kohtaavat

Vapaa-aikana Onnissa tavataan erilaisissa liikunta- ja 
harrasteryhmissä, joissa käyvät kaikenikäiset kunta-
laiset. Erinomaiset ratkaisut ikääntyneille ovat hyväksi 
myös muille kuntalaisille. Terveyspalvelut ovat niin On-
ninkotien asukkaiden kuin myös muiden kuntalaisten 
saatavilla aina neuvolaikäisistä alkaen. Onnin toiminta-
tilat, kuten allasosasto ja kuntosali ovat niinikään kai-
kenikäisten kuntalaisten käytössä. Onnin aulatilasta on 
hyvää vauhtia tulossa pukkilalaisten kohtauspaikka, yh-
teinen olohuone. 

E

Vuonna 2004 järjestetyn arkkitehtuurikilpailun keskeisenä tavoitteena oli luoda toimiva 
ikäihmisten palvelukeskus, joka palvelisi myös kaikkien kuntalaisten pienimuotoisena 
terveyden edistämiskeskuksena. Suunnittelulle asetetut tavoitteet ennakoivat jo tulevaa 
kehitystä.

Rakennusvaiheen aikana Pukkilan kunta päätti osana palvelurakenneuudistusta antaa 
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymälle. Näin 
syksyllä 2007 käyttöönotettu uusi palvelukeskus sai tiloihinsa keskeiseksi toimijaksi kunnan 
lisäksi sosiaali- ja terveysyhtymän. Työnimenä ollut Onninkartano sai väistyä. Vastavalmistu-
nut kokonaisuus sai nimekseen Hyvinvointikeskus Onnin kuvaamaan talon toimintaa ja 
toiminnan tavoitteita. Saman katon alle on sijoittunut merkittävä palvelukokonaisuus, jota 
voidaan edelleen kehittää ennakkoluulottomilla tulevaisuuden ratkaisuilla. Syksyllä 2008 
valmistuva päiväkoti Vekara sijoittuu aivan Onnin välittömään läheisyyteen, mikä vahvistaa 
kuntakeskuksen kehittymistä ja palvelukeskittymän syntymistä.

Vastuu omasta sekä läheistemme hyvinvoinnista ja terveydestä korostuu tulevaisuudessa yhä 
enemmän. Onni antaakin monipuolisine tiloineen ja toimintoineen erinomaiset mahdollisuudet 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Kiitos kuuluu Onni Nurmen testamentille ja Onni Nurmen Säätiölle. Molempia tarvittiin, jotta 
tällainen Onni löysi tiensä Pukkilaan! Onni pysyy kuntalaisten ilona keskellä kylää, vaikka 
kunnan nimi joskus muuttuisikin. Luulenpa, että Onni Nurmi olisi tyytyväinen tällaiseen 
ratkaisuun.

Pukkilassa 5.5.2008
Juha Myyryläinen
kunnanjohtaja
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Pukkila Onnin ympärillä

Suunnittelussa ei ole pysytty tiukasti ainoastaan Onnin 
sisällä vaan samalla Pukkilan kunta on halunnut laajem-
minkin tarkastella keskusta-aluetta vanhan liikekeskuk-
sen ja hyvinvointikeskuksen välisellä alueella, jotta siinä 
saavutettaisiin yhtenäinen ilme. Hyvinvointikeskuksen 
edessä on torialue ja uusi päivittäistavarakauppa, jon-
ka ilmeessä on otettu huomioon yhteensopivuus Onnin 
kanssa. Kauppaan pääsee Onnista katoksen alla. Jalka-
käytävä on lämmitetty liukkauden estämiseksi. Tulevai-
suutta silmällä pitäen Onnin yhteyteen on varattu liike-
tontti, joka toimii toistaiseksi leikkipaikkana. Onnin välit-
tömään läheisyyteen on nousemassa päiväkoti Vekara.

Terveyspalvelut
sivu 10

Yhteispalvelu piste 
sivu 2

Apteekki sivu 10

Onninkodit 1 ja 2
sivu 8

Onninkoti 3
sivu 8

Allas-saunaosasto
sivu 12

Aula-kahvio
sivu 14

Toiminta- ja 
liikuntatilat
sivu 12
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Onni on arvoitus

Onni Nurmi syntyi Itä-Uudellamaalla Pukkilan 
Savijoella 24.10.1885 köyhiin oloihin. Yk-
sinhuoltajaäiti, Maria Olavintytär kuoli nuore-

na, ainoastaan 49-vuotiaana, vuonna 1898 Savijoella 
Alimattilan tilalla. 13-vuotias Onni jäi isättömänä koko-
naan orvoksi. Onni sisäisti puhumattomuuden jo äidin-
maidossaan ja oppi pitämään ajatuksensa ja elämänsä 
salassa vielä aikuisenakin. 

Työmies matkalla
Viisi vuotta äitinsä kuoleman jälkeen, 18-vuotiaana, 
Onni Nurmi  muutti Pukkilasta Helsinkiin. Hän sai töitä 
ehkä jostain painotalosta, koska tuohon aikaan kirkon 
kirjoissa hänen ammatikseen merkittiin kirjaltaja. En-
simmäisellä Helsingin reissullaan hän viihtyi 9 vuotta.

Pukkilaan Savijoelle 27-vuotias Onni palasi kesällä 
1912, jolloin hän perusti sinne sekatavarakaupan.  Ky-
läläiset muistavat hänet hiljaisena ja vantterana työ-
miehenä. Kaupankäynti oli siihenkin aikaan vaikeaa, 
joten Onni joutui sulkemaan kauppansa melko pian. 
Tuosta vuodesta hänelle jäi vain velkoja maksettavak-
seen ja monta kyläläistä niitä odottelemaan. Voi vain ar-
vata kuinka katkeralta velkataakka tuntui miehestä, joka 
tunnettiin suoraselkäisenä vastuunkantajana.  

Amerikassa
Vuonna 1913 Onni Nurmi lähti velkaisena miehe-
nä unelmien mantereelle tienaamaan, jotta voisi vie-
lä kunniallisesti palata kotikyläänsä takaisin. Hän mat-

kusti rahtilaivalla Amerikan Minnesotaan, Two Harbo-
riin. Suomen Siirtolaisinstituutissa ei tuolloin ollut yleis-
tä pitää kirjaa Amerikankävijöistä. Siihen aikaan ahkerat 
suomalaismiehet ovat menneet joko merimiehiksi, sata-
matyöläisiksi tai metsätöihin.

Velat takaisin
Matka kesti 15 vuotta ja Onni palasi takaisin kotikyläl-
leen Pukkilaan vuonna 1928. Palatessaan 43-vuotiaal-
la miehellä oli mielessään yksi asia: miehisen kunnian-
sa takaisin lunastaminen. Jalkoihinsa hän pisti punai-
set gummisaappaansa ja kiersi maksamassa kaikki vel-
kansa. Amerikassa tienaamillaan rahoilla ja kokemuksil-
la Onni ei kerskunut koskaan, puhumattakaan että olisi 
edes kertonut jostain jotain. Hiljainen mies oli hiljainen 
suomeksi ja fingelskaksi.

Onni Nurmesta tuli kokonaan helsinkiläinen marras-
kuussa 1928, jolloin hän tituleerasi itseään isännöit-
sijäksi. Töitä oli paljon, koska hän palkkasi avukseen 
talou denhoitajan, Saima Lindemanin. 
 
Onni Nurmi kuoli 18.3.1962. Hänet on haudattu Hel-
sinkiin Hietaniemen hautausmaalle. 76-vuotiaana kuol-
leen Nurmen elämä näyttää hyvin kunnialliselta ja pää-
määrätietoiselta matkalta. Sitkeänä suomalaisena, äi-
tinsä kasvattama mies ei pelännyt yrittää, lupaamatta 
kuitenkaan koskaan liikoja. Vaikka yksityiskohdat hänen 
elämästään jäävät meille arvoituksiksi, voimme hänen 
tekojensa perusteella luoda siitä värikkään mielikuvan.

Amerikassa ollessaan Onnilla oli 
tapana teetättää itsestään valo-
kuvakortteja tyylikkäiden pukujen 
koristamana. Kotipuolessa näistä 
tervehdyskorteista saattoi pää-
tellä, että Suomen pojalla pyyhkii 
siellä ihan hyvin.

O
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Testamentti vanhusten virkistykseksi

Onni Nurmi testamenttasi koko omaisuuten-
sa Pukkilan kunnalle. Testamentin määräys-
ten mukaan testamentattujen osakkeiden 

tuotto tuli käyttää Pukkilan vanhainkodissa olevien van-
husten virkistykseksi. Pukkilan kunnalle testamentat-
tu omaisuus sisälsi mm. 720 kpl Suomen Kumitehdas 
Oy:n osakkeita, 60 kpl Nokia Osakeyhtiön osakkeita ja 
merkintätodistuksen, joka oikeutti merkitsemään Nokia 
Osakeyhtiön vuoden 1963 ilmaisosakeannissa 20 kpl 
uusia osakkeita. Ei varmaan edes Onni arvannut, kuinka 
paljon vanhusten virkistykseen tarkoitetut osakkeiden 
tuotot olisivat suuruudeltaan 2000-luvulla. Vasta vii-
me vuosikymmenellä Nokia-konsernista on tullut tieto-
liikenneyhtiö ja brandi, joka tunnetaan maailmalla suo-
malaisena menestystarinana.

Pukkilan kunnanhallituksessa otettiin vuoden 1997 lo-
pulla käsittelyyn Nokian osakkeiden myynti. Lähes 40 
vuoden aikana tapahtunut kehitys oli muuttanut tilan-
netta oleellisesti ja omaisuuden arvo oli noussut huo-
mattavasti. Koska omaisuus on sidottuna osakkeisiin, 
voi arvo vaihdella huomattavasti lyhyelläkin aikavälillä.
Kunnanhallituksen mukaan tällainen edellytti uudenlais-
ta ajattelua testamenttivarojen hyödyntämisestä. Vuon-
na 1997 osakkeiden määrä oli 56 872 kappaletta ja 
arvo noin 30 miljoonaa markkaa. Kahden vuoden pääs-
tä vuonna 1999, määrä oli kasvanut 227 488 osak-
keeseen ja arvo siten moninkertaistunut juhlaviin lukui-
hin.

Vuonna 2000 syntyi välimiestuomiolla päätös, jonka 
mukaan Onni Nurmen testamenttaamaa varallisuutta 
voidaan uudelleen sijoittaa ja käyttää niin, että myynti-
tuotto voidaan sijoittaa uudelleen mahdollisimman tur-
vaavasti ja tuottavasti sekä käyttää Pukkilan kunnan 
vanhusten edun mukaisesti. Välitystuomion keskeisenä 
sisältönä oli Onni Nurmen Säätiö –nimisen säätiön pe-
rustaminen ja testamenttivarallisuuden siirtäminen sää-
tiölle. Säätiöllä on oikeus myydä Nokia Oyj:n osakkeet. 

Kuuluisa kylä
Muutaman kuukauden aikana Pukkilan kunnasta tuli 
kuuluisa osakkeiden perijä. Vajaan 2000 asukkaan pie-
ni kylä löytyi yhtäkkiä jokaisen kartalta ja Itä-Uuden-
maan Pukkilasta tuli ”Se Nokia-miljoonien kylä”. Asia 
innosti eri tiedotusvälineitä ympäri maailmaa; useat 
kymmenet kotimaiset ja ulkomaiset lehdet, televisio-oh-
jelmat ja radiot kertoivat Pukkilan kunnan onnenpotkus-
ta suurien summien otsikoilla. 

Onnellinen alku
Pienellä Pukkilan kylällä on onnellisen alun eväät käsis-
sään. Onni Nurmen Säätiön apu näkyy ja tuntuu mo-
nessa kohdin pukkilalaisten ikäihmisten arjessa ja juh-
lassa. Myös Hyvinvointikeskus Onni on rakennettu Onni 
Nurmen Säätiön avustuksen turvin. 

Onni Nurmi on sankari, ainutlaatuinen hyväntekijä. Hän 
halusi, että ihmisillä olisi parempi olla ja elää. Nyt tämä 
tahto toteutuu.
 

Kuuluisia perintöosakkeita, joiden tuotto on testamentin ehtojen mukaisesti  
käytettävä Pukkilan vanhainkodissa olevien vanhusten virkistykseksi.

O
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Talo nimeltä Onni

Onni Nurmen Säätiö on kustantanut yli 90% 
hyvinvointikeskus Onnin suunnittelun ja ra-
kentamisen kustannuksista. Onnin suunnitte-

lusta järjestettiin kutsukilpailu, jonka voitti arkkitehtitoi-
misto L&M Sievänen Oy.

Sieväset ovat kokenei-
ta julkisten rakennusten 
ja erityisesti vanhainko-
tien suunnittelijoita. On-
nin suunnittelu on kuiten-
kin ollut erityisen vaati-
va projekti. Rakennuksen 
käyttötarkoitukset ovat 
hyvin moninaiset. Onnis-
sa on palvelukoteja yksi-
nasuville ikääntyneille, dementiahoitoyksikkö, perintei-
nen ryhmävanhainkoti, terveyskeskus, kunnallisia ja vi-
ranomaispalveluita, apteekki, kahvila, terapia-allas sau-
naosastoineen sekä liikuntatila ja kuntosali. Vakituisten 
asukkaitten lisäksi käyttäjinä on kaiken ikäisiä ja kuntoi-
sia ihmisiä.

O
Monikäyttöisyys
Suunnittelussa on lähdetty siitä, että tilat ovat mahdolli-
simman monikäyttöisiä, joustavia ja muunneltavia. ”Aika 
tuo mukanaan ennalta arvaamattomia tarpeita ja siksi 
olemme halunneet varmistaa muunneltavien ratkaisujen 
avulla rakennuksen toimivuuden tulevaisuudessa”, ker-
too arkkitehti Markku Sievänen. Muunneltavuus tarkoit-
taa mm. sitä, että tiloja voidaan jo nyt käyttää erilaisiin 
tarkoituksiin. Huoneita voidaan laajentaa muuttuvien vä-
liseinien avulla tarpeen mukaan. Esimerkiksi Saima-sali, 
jossa voidaan katsella elokuvia, kuunnella konsertteja ja 
järjestää tansseja, laajenee haluttaessa sisääntuloaulan 
kahvioon. Terapia-allas soveltuu myös lasten uimaope-
tukseen ja harrasteuintiin.

Heikoimman ehdoilla
Toinen periaate on ollut tehdä kaikki ratkaisut heikoim-
man käyttäjän ehdoilla. Liikuntarajoitteiselle ihmiselle 
suunnitellut ratkaisut ovat hyviä myös muille käyttäjil-
le. Tämä näkyy koko rakennuksessa. Kaikki tilat ovat 
yhdessä tasossa. Saunat sekä pesutilat on suunniteltu 
turvallisiksi ja esteettömiksi. Melkein joka paikassa on 6



kaide, josta on hyvä ottaa tukea. Monet Onnin kalus-
teet on valittu niin että niitä voidaan säätää käyttäjille 
sopiviksi. 

Laajuudesta huolimatta Onnissa on helppo suunnistaa. 
”Olemme pyrkineet personoimaan tiloja mm. seinien 
värien avulla ja helpottamaan tilojen hahmotusta niin 
että kaikkialta olisi esteetön näkyvyys ulos”, summaa 
Liisa Sievänen.

Koti
Koska Onni on myös ihmisten koti, on valolla, väreillä ja 
materiaalien valinnoilla lisätty kodin tuntua ja vähennet-
ty laitosmaisuutta. Laajaan runkoon tuovat valoa ja ava-
ruutta korkeat tilat, suuret ikkunat ja sisäpihat. Pinnois-
sa on käytetty lämpimiä värejä ja paljon puuta. 

Heti sisään tultaessa on suuren avotakan ympärille ra-
kennettu aula ja kahvio. ”Tämä on samanaikaisesti tori, 
kohtauspaikka talon käyttäjille ja olohuone johon on 
hyvä ja mukava tulla, Onnin sydän.”

Onni on iso

Bruttoneliömetrimäärä on 3240 m2

Kerrosneliömetrimäärä on 2760 m2

Rakennuskuutiomäärä on 12990 rm3

Onnin suunnittelijat

Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto L&M Sievänen Oy
Rakennuttajakonsultti Pöyry CM Oy
Pohjatutkimukset Ramboll Finland Oy
Rakennesuunnittelu Ins.tsto Pontek Oy
LVIA-suunnittelu Ins.tsto Leo Maaskola Oy
Sähkösuunnittelu Ins.tsto Stacon Oy
Sprinklerisuunnittelu Ins.tsto Olof  Granlund Oy

Onnin rakentajat
Rakennusurakka Rakennus Paaluharju Oy
Putkiurakka Putki-Sato Oy
IV-urakka Ilmalinkki Oy€
Sähkö- ja turvaurakka ARE Oy
Sprinkleriurakka Marioff  Corporation Oy  
Rakennusautomaatiourakka Atmostech Oy
Vedenkäsittelyurakka Suomen Allaslaite Oy
Viherurakka Pukkilan Pihamiehet Oy
Japanilainen puutarha Yado Oikawa

Vasemmalla ja alla: Arkkitehdit Liisa ja Markku Sievänen 
ovat pyrkineet Onnia suunnitellessaan kodinomaisuuteen  
ja tilojen monikäyttöisyyteen.

Oikealla: Terapia-allas ja allas-saunaosaston pukuhuone.
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Onni on koti

Onnissa on sellaiset tilat ikääntyneille, että 
he toimintarajoitteistaan huolimatta voivat 
elää omilla ehdoillaan ja heillä on mahdolli-
suus toteuttaa itseään ja vaikuttaa asioihinsa. 

Asukkaiden tarpeen mukaan on valittavissa kolme eri-
tyyppistä asumismuotoa. Asumista tukevat Onnin pal-
velut: monipuolinen päivä- ja kuntoutustoiminta, koti-
hoito, saunotus- ja pyykkipalvelu sekä terveyspalvelut. 
Myös apteekki ja kauppa sijaitsevat samassa raken-
nuksessa. Onninkotien asukasvalinnat tekee alueellinen 
SAS-työryhmä (selvitä, arvioi, sijoita).

Onninkoti 1
Onnin dementiaryhmäkoti tarjoaa tehostettua palvelu-
asumista dementiaa sairastaville henkilöille, jotka ei-
vät tule itsenäisesti ilman apua toimeen. Dementiaryh-
mäkoti on kodinomainen hoitoyksikkö, jossa ylläpide-
tään asiakkaiden toimintakykyä ja käytetään kuntoutta-
via hoitomuotoja. Asukkaat voivat kalustaa huoneensa 
omilla huonekaluilla ja tavaroilla.

O
Onninkoti 2
Hoivaryhmäkoti vastaa ehkä eniten perinteistä käsitys-
tä vanhainkodista. Hoivaryhmäkoti tarjoaa ympärivuo-
rokautista hoivaa ja huolenpitoa sellaisille vanhuksille, 
jotka eivät pärjää enää kotihoidon turvin kotona tai pal-
veluasunnossa. Hoivaryhmäkodin tavoitteena on luo-
da mahdollisimman kodinomaiset olosuhteet. Huoneet 
ovat yhden tai kahden hengen huoneita, joissa asuk-
kailla on omia huonekaluja ja tavaroita.

Onninkoti 3
Onninkodissa on viisi tehostetun palveluasumisen asun-
toa. Asukkailla on oma huoneisto, jossa on oma keittiö. 
Palveluasuntoihin saa tarvittaessa apua päivittäisiin toi-
mintoihin. Ateriapalvelut sekä päivätoiminta- ja kuntou-
tuspalvelut ovat saatavilla samassa rakennuksessa.
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Palveluasunnossa apu  
ja palvelut vieressä.

Palveluasunto on oma koti, jossa on oma avain 
ja omat kalusteet. Keittiön työskentelytasot ovat 
säädettävissä asukkaan haluamalle korkeudelle. 

Kodikasta ja laadukasta
Kodeissa on laadukkaat kalusteet ja huonekalut, 
joissa on otettu huomioon kodinomaisuus ja niin 
henkilökunnan kuin käyttäjienkin ergonomia. 
Laatuajattelu ulottuu astioihin saakka. Kaunista ja 
kestävää.
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Onni hoitaa terveyttä

Pukkilan terveyspalvelut on keskitetty Onniin. 
Näin palvelut ovat niin kuntalaisten kuin On-
ninkotien asukkaidenkin helposti saatavilla. 

Tarvittaessa asukkaiden saattaminen terveyspalveluihin 
on vaivatonta, koska Onnin tilat ovat samassa tasossa 
ilman kynnyksiä. 

Terveyspalveluiden työntekijät saivat käyttöönsä uu-
det valoisat tilat sekä nykyaikaiset laitteet ja kalusteet. 
Myös terveyspalveluiden asiakkaiden kannalta kokonai-
suus on toimiva, sillä Onnissa käydessä voi hoitaa use-
at asiat samalla kertaa.”

Pukkilan terveyspalvelut:

Lääkärin vastaanotto•	
Laboratoriokokeiden otto•	
Hoitajan vastaanotto•	
Kotihoito•	
Äitiys- ja lastenneuvola sekä perhesuunnittelu•	
Kouluterveydenhuolto•	
Hammashoito •	

Lisäksi Onnissa toimii apteekki.

P
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Kaikki kätevästi  
saman katon alla.
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Onni on virkeä ja hyvässä kunnossa

Tärkeä osa Hyvinvointikeskus Onnia ovat eri-
laiset toiminnan tilat, jotka käsittävät liikun-
ta- ja kuntoutustilat sekä erilaiseen ryhmätoi-

mintaan ja tapahtumien järjestämiseen tarkoitetut tilat. 
Onnin kuntosali on varustettu erityisesti ikääntyneiden 
kuntoilijoiden käyttöön. Laitteet ovat helposti säädettä-
vissä eritasoisille harjoituksille ja liikkeiden vaimennuk-
seen on kiinnitetty myös huomiota. Terapia-allas sovel-
tuu niin ohjattuun ryhmämuotoiseen liikunta- ja kuntou-
tustoimintaan kuin myös yksilöfysioterapiaan.

Toiminta ja palvelut, joita Onnissa järjestetään, ovat 
kaikkien pukkilalaisten ikääntyneiden käytettävissä. Ta-
voitteena on tukea ikääntyneiden hyvinvointia ja toimin-
takykyä laajasti, asuivatpa he kotona tai Onninkodeis-
sa.

T
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Kaikkien Onni
Heti talon käyttöönoton jälkeen Onnissa on aloittanut toi-
mintansa yli 30 ryhmää viikossa. Tämä luku kertoo siitä, 
että talo on otettu käyttöön! Ikääntyneiden lisäksi myös 

alle 65-vuotiailla pukkilalaisilla on mahdollisuus käyttää Onnin toi-
mintamahdollisuuksia. Ohjattuja ja valvottuja vesiliikunta- ja kunto-
saliryhmiä kaikenikäisille kuntalaisille organisoidaan kunnan liikun-
tatoimen ja kansalaisopiston kautta.

Meillä on Onnissa hyvä ympäristö luomaan puitteet monipuoliseen 
hyvinvoinnin ylläpitoon ja toimintakyvyn tukemiseen. Onni haluaa 
olla oikeasti hyvinvointikeskus, jonne voi tulla hoitamaan terveyt-
tään ja edistämään hyvinvointiaan osallistumalla erilaiseen ryhmä- 
ja yhteisölliseen toimintaan tai vaikka piipahtamalla tuttujen kanssa 
kahville viihtyisään aula-kahvioon. Parasta kuntalaisia ajatellen on, 
jos voimme yhdessä kehittää sellaisia palveluita ja toimintaa, mitä 
kuntalaiset haluavat. Parhaiten tämä tapahtuu osallistumalla toimin-
taan. Hyvää tähän Onni-yhteisön elämään tuo se, että täällä voivat 
kohdata kaikenikäiset - vauvasta vaariin.

Tule mukaan!

Asta Engström
toiminnanohjaaja

Talo on vallattu ja otettu käyttöön. 
Vielä on tilaa Sinullekin! 

H
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Kuntosalijumppaa, tasapainoharjoittelua, yhteislaulua, 
luentoja, vesijumppaa, keskusteluklubi, musiikin 
kuuntelua, maalausta, muistijumppaa, konsertteja, 
perheuintia, elokuvia ja välillä ollaan ihan pihalla.
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