Ikävä Sysmään?

Koko elämänkirjo
HARRASTUSMAHDOLLISUUDET Sysmässä ovat
hyvät. Oletpa sitten liikunnan, käsillätekemisen,
luonnon tai vesilläolon ystävä, mahdollisuuksia
on moneen. Lapsille on kavereita, kerhoja ja nyt
myös partiotoimintaa. Päijänne tarjoaa monenlaisia harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia. Upea,
puhdas sysmäläinen luonto alkaa jo ulko-ovelta.
Myös kulttuurielämä on Sysmässä vilkasta – on
musiikkia, kirjallisuutta, taidetta, teatteria...
Tekemistä siis riittää!

tervetuloa
takaisin kotiin!

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.
ELÄMÄNMENO Sysmässä on tunnetusti mukavan
leppoista ilman turhaa kiirettä ja painetta.
Arki soljuu ja aikaa jää myös itselle.

Sysmä on kooltaan XS,
mutta palveluiltaan XL.

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

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

Tervetuloa kotiin,
paluumuuttaja!
Haaveiletko sinäkin siitä, että voisit palata
takaisin kotiin, Sysmään? Oikein hyvä haave!
Mitä jos muuttaisit takaisin Sysmään?
Paluumuutto on usein ajankohtaista, kun
on aika perustaa perhettä tai kun työelämä
on ohi. Oma kotipaikka ei unohdu ja tutuille
seuduille on hyvä palata. Tervetuloa kotiin!

Olisiko maallemuutto myös sinulle mahdollista –
monesti se nimittäin on! Sen kun muuttaa vaan!
Toki helpommin sanottu kuin tehty. Elämän osa-alueiden
tulee loksahtaa kohdalleen, että paluumuutto mahdollistuu. Sysmään on kuitenkin helppo ja kotoista palata.
Moni asia on entisellään, moni kehittynyt huimasti
eteenpäin, jotain on varmasti myös hävinnyt. Silti
elämänmeno, ihmiset ja paikat ovat pääpiirteissään
ennallaan – tuttua ja turvallista.
Ota meihin yhteyttä ja kerro haaveistasi –
me kerromme, miten voisimme auttaa sinua
toteuttamaan ne. Tervetuloa takaisin Sysmään!

Enemmän aikaa
ja varaa elämiseen!

Sysmä on pieni paratiisi!
Täällä on tekemistä ja seuraa juuri niin paljon kuin
itse haluaa, mutta myös sitä omaa rauhaa. Maaseudun rauhassa elämä on turvallista ja helppoa.
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 ihan oman talon. Tonttien hinnat
putosivat juuri noin 70 % ja ovat todella edullisia,
alkaen 2,49 € / m2. Voit rakentaa itse tai rakennuttaa
muuttovalmista. Esimerkiksi Otamonportin alueella
on mukavia ja edullisia tontteja melko lähellä Sysmän
keskustaa.
PÄIVÄHOITO JA KOULUT ovat lähellä, ne ovat turvallisia sopivan pieniä yksiköitä, joissa pääsee hyvin
elämän alkuun. Yhtenäiskoulu Sysmän keskustassa
tarjoaa opetusta esikoulusta ylioppilaaksi saakka.
Muitakin palveluita on enemmän kuin ehkä osaat
arvatakaan.
SYSMÄN VEROPROSENTTI on yksi maan alhaisimpia
ja kunnan talous vakaa.

Maalta on
hyvä ponnistaa!

”Tuntuu turvalliselta
kasvattaa lasta tutussa
ympäristössä. Myös
monet palvelut ja ammattilaiset ovat tuttuja jo omasta
lapsuudesta – se tuo
kotoisan yhteisön
tunteen.”

”Sanotaan, että
mies voi lähteä Sysmästä,
mutta Sysmä ei lähde
miehestä – eikä naisesta.
Sysmään on aina hyvä palata.
Tervetuloa takaisin
kotiin!”

