Seniori,

Koko elämänkirjo
HARRASTUSMAHDOLLISUUDET Sysmässä ovat
hyvät. Oletpa sitten liikunnan, kulttuurin, käsillätekemisen, luonnon tai vesilläolon ystävä, mahdollisuuksia on moneen. Sysmä sijaitsee Päijänteen
rannalla, mikä tarjoaa monenlaisia harrastus- ja
virkistysmahdollisuuksia. Upea, puhdas luontomme
alkaa jo ulko-ovelta. Meillä on upeat marja- ja
sienimaastot – herkkutateistaan Sysmä tunnetaan
Italiaa myöten. Myös kulttuurielämä on Sysmässä
vilkasta – on musiikkia, kirjallisuutta, taidetta,
teatteria... Tekemistä siis riittää!

tervetuloa
eläkepäiviksi
Sysmään!

LASTENLASTEN kanssa on mukava päästä touhuamaan rauhallisessa ja puhtaassa luonnossa.
Yhteiset luontokokemukset muistetaan aina.
ELÄMÄNMENO Sysmässä on mukavan leppoista
ilman turhaa kiirettä ja painetta, ihmiset mukavia
ja helposti lähestyttäviä. Arki soljuu ja aikaa jää
myös itselle – on aika nauttia elämästä!

Sysmä voi olla kooltaan XS,
mutta palveluiltaan XL.
Tule nauttimaan Sysmästä!

Seniorikummi
Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää! Kaikissa senioreiden Sysmään muuttoasioissa sinua auttaa:
Raija Hänninen
Puhelin 044 7134 511
raija.hanninen@sysma.fi
www.sysma.fi

Valittulantie 5, 19700 Sysmä
Puhelin (03) 84 310
kirjaamo@sysma.fi
www.sysma.fi

Sysmässä on hyvä elää
– myös senioripäiviä!
Haaveiletko sinäkin siitä, että saisit viettää
senioriaikasi maalla? Oikein hyvä haave!
Mitä jos muuttaisit Sysmään?
Meillä on tilaa haaveidesi toteutumiselle.
Myös Sysmässä sijaitsevan vapaa-ajan
asunnon muuttaminen pysyvään käyttöön
on mahdollista.

Olisiko maallemuutto myös sinulle mahdollista –
monesti se nimittäin on! Sen kun muuttaa vaan!
Jos työelämä on jo takana ja edessä on useita upeita
vuosia, on niistä nauttiminen ensiarvoisen tärkeää. Nyt
jos koskaan on aikaa itselle! Olisiko aika tehdä todeksi
niitä asioita, joihin nyt on mahdollisuus? Miltäpä kuulostaa aktiivinen senioriaika luonnonkauniissa, puhtaassa
Sysmässä Päijänteen äärellä ympärillä sopivasti kulttuuria, tekemistä, palveluita, hyvää seuraa ja omaa rauhaa?
Ehkäpä paras aika on vasta tulossa!
Ota meihin yhteyttä ja kerro haaveistasi –
me kerromme, miten voisimme auttaa sinua
toteuttamaan ne. Tervetuloa Sysmään!

”Sysmä on
tarjonnut meille paljon iloa
ja uusia kokemuksia.
Olemme saaneet uusia
ystäviä ja päässeet hyvin
mukaan sysmäläiseen
elämänmenoon.
Tänne oli helppo tulla.”

Kun vielä
on virtaa!

Sysmä tarjoaa hyvän vaihtoehdon
mukavalle ja turvalliselle senioriajalle!
AKTIIVISILLE SENIOREILLE SYSMÄ ON PIENI PARATIISI
Täällä on tekemistä ja seuraa juuri niin paljon kuin itse
haluaa, mutta myös sitä omaa rauhaa. Upea luonto
alkaa kotiovelta ja palveluista suurin osa on keskustassa kävelyetäisyydellä. Lähimpiin kaupunkeihin on
kohtuullinen matka, pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle on noin kahden tunnin matka, Jyväskylään tunti
ja vartti, Lahteen tunti.
SYSMÄSSÄ ON VARAA VÄLJYYTEEN! Asumisen kustannukset ylipäätään ovat kasvukeskuksiin verrattuna
huomattavan edullisia, usein vain murto-osan – elämiseen jää siis enemmän rahaa. Myytävänä on taloja,
kerros- ja rivitalohuoneistoja ja upeita tontteja, jos
haluaa rakennuttaa oman talon. Tonttien hinnat putosivat juuri noin 70 % ja ovat todella edullisia, alkaen
2,49 € / m2. Sysmässä on useita ammattitaitoisia
rakennusliikkeitä, jotka rakentavat avaimet käteen
-periaatteella. Esität toiveet, suunnittelette yhdessä ja
he rakentavat kaiken muuttovalmiiksi. Tai jos olet jo
Sysmän vapaa-ajan asukas, jospa teetkin kakkoskodista nyt ykkösen?
TERVEYSPALVELUISSAAN Sysmä on ollut kaukaa
viisas. Olemme yksityistäneet terveyskeskuksemme,
vuodeosastomme sekä tehostetun ja tuetun palveluasumisen Hoivakoti Kaislan jo ennen sote- ja maakuntauudistuksia, joten tiedämme millaisia palveluita
nautimme ainakin seuraavat 20 vuotta. Kunnallisen
terveydenhuollon lisäksi meillä on myös yksityinen
lääkäriasema ja sairaanhoitopalvelu. Sysmässä on
myös useita yksityisiä hoiva- ja kodinhoitopalveluita
tarjoavia yrityksiä. Saat heiltä apua arkeen: siivousta,
talonmiespalveluita, asioiden- ja kodinhoitoa – mitä
milloinkin tarvitset!
Sysmän veroprosentti on yksi maan alhaisimpia ja
kunnan talous vakaa.

