
Hyvinvointitalo Onnelan monet mahdollisuudet    

Talo sisältä 

Talo on 230 neliön suuruinen ja siellä on viisi makuuhuonetta, joissa 

majoittuu 9-10 ihmistä. Yläkerrassa on iso aula, näköalahuone, 2 wc:tä, suihkut kahdelle, pyykinpesukone ja 

kuivuri. Yläkerran aula sopii erityisesti erilaisten hiljentymisen hetkien pitämiseen. 

Alakerrassa on iso tupa ja keittiö. Keittiö on rakennettu kodinomaiseksi ja täyttää kuitenkin laitoskeittiön 

vaatimukset. Puuhella antaa mahdollisuuden aidolla tulella valmistettuun aamupuuroon tai vaikka 

porokahvien keittoon. Kylmiöjääkaappiin mahtuu isommankin juhlan tarjottavat kylmään. Isossa tuvassa 

voidaan istua mukavasti sohvalla pienemmällä porukalla. Tupaan saadaan laitettua kolme pöytää, jolloin 

sinne mahtuu 20 ihmistä ruokailemaan. Iso televisio seinällä toimii koulutuksissa tai kokouksissa 

tietokoneen näyttönä. Fläppitaululle voit havainnollistaa kertomuksia. Tuvasta saadaan helposti siirrettyä 

kaksi pöytää pois, jolloin lattialle jää tilaa toiminnallisiin hetkiin esim. naurujoogaan, taiteen tekemiseen. 

Alakerrassa on inva wc, infrapunasauna, suihkut kahdelle ja siivousvälineet . Talossa on keskuspölyimuri.  

Lämmin sisäkuisti tarjoaa lisätilaa ruokailuihin tai vaikka ryhmätyöpaikaksi.   

Ruuat voitte tehdä itse tai tilata ne valmiina. Aamiainen ja iltapala varataan ohjeineen valmiiksi, joiden 

mukaan ne saa itse valmistaa näin halutessa. Ravinnossa käytetään aina mahdollisimman pitkälle kotimaisia 

ja luomu-tuotteita. Myös halvemmat ns. teollisemmatkin vaihtoehdot valmistuvat tilauksesta. Leivonnaiset 

valmistetaan itse kotona. 

Talon ulkopuolella 

Iso kuisti talon päädyssä tarjoaa hyvällä ilmalla lisätilaa  kahden pöytäryhmän kera. Navetassa on työtilaa 10 

lehmän parressa esimerkiksi taiteen tai savitöiden tekemiseen ilmojen ollessa vielä lämpimät. Navetan 

päätyyn on rakennettu perinteinen sauna suihkuineen ja 

oleskelutiloineen, jossa voit viettää iltaa reilun 10 ihmisen 

porukalla. Pihalla on kylpytynnyri ja nuotiopaikka. Iso piha-alue 

tarjoaa mahdollisuuden monenlaisten aktiviteettien 

viettämiseen. Metsän laidassa on lapsille pehmeää hiekkaa ja 

mahdollisuus vaikka majan rakennuspuuhiin.  

Luonto tarjoaa monia virkistymisen mahdollisuuksia. 

Lähimetsistä löytyy marjoja ja sieniä. Kalaisa Luotosenjärvi 

tarjoaa mahdollisuuden kalastukseen tai souteluun. Järvi on 

matala ja tumma vetinen. Laituri sijaitsee noin 500 metrin päässä 

Hyvinvointitalolta. Tästä voi käydä uimassa – ranta on ruopattu. Sulan 

maan aikana voit käydä pyöräilemässä, talolta löytyy kaksi aikuisten pyörää ja yksi lasten pyörä. Talvella 

sopivalla kelillä voit kokeilla potkukelkkailua. 



Kylältä löytyy hevosia laitumilla. Halutessasi voit kysellä mahdollisuutta käydä tutustumassa lähemmin 

poneihin. Ratsastustalleja löytyy kaksi 20 

kilometrin säteellä. Toisessa on 

mahdollisuus issikkavaellukseen ja 

toisessa pyörii yksilölliset 

ratsastustunnit.  

Lisätietoja www.ratsutallimonza.fi/ 

http://www.iisakinniemenissikat.kotisivukone.com/ 
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