Tule mukaan viihtymään ja vaikuttamaan

Yhdessä olemme enemmän
Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry

Teemme monipuolisesti yhteistyötä

on alueellinen kattojärjestö Helsingin eri

paikallisyhdistystemme, muiden järjestöjen ja

kaupunginosien paikallis- ja kannatusyhdistyksille.

esimerkiksi Helsingin vanhusneuvoston kanssa,

Toimintamme keskittyy eläkeläisten etujen

jotta kaikkien eläkeläisten olisi hyvä asua ja elää

ajamiseen sekä jäsenille suunnattujen juhlien,

Helsingissä.

matkojen ja muiden tapahtumien järjestämiseen.
Kannustamme kaikkia ikäihmisiä vaikuttamaan asioihinsa – itsenäisesti tai yhdessä meidän kanssamme!

Seniori-info – Neuvontaa
ja palveluohjausta

Tutustu toimintaamme
ja katso esittelyvideo!

Seniori-info palvelee helsinkiläisiä ikääntyneitä ja heidän
läheisiään arkisin klo 9–15 puhelimitse 09 310 44556.
Voit kysyä meiltä kaupungin
palveluista, liikuntamahdollisuuksista
tai saada apua omaan arkeesi
liittyvissä haasteissa.
Vi betjänar också på svenska.

Lähde
liikkeelle,
tule mukaan
Paikallisyhdistyksemme järjestävät aktiivisesti
monipuolista toimintaa, joten jokainen
löytää varmasti itselleen sopivaa tekemistä.
Keskeisessä osassa toimintaamme on liikunta
eri muodoissaan: tarjolla on esimerkiksi
jumppaa ja erilaisia tansseja.
Toivomme, että mahdollisimman moni kokee
liikkumisen ilon kanssamme!

Harrasta kanssamme:
•
•
•
•
•

Käsitöitä
Valokuvausta
Kuorolaulua ja musiikkia
Jumppaa, tansseja ja muuta liikuntaa
Retkiä ja matkoja

Vaikuttaminen ja edunvalvonta
Kaiken hauskan harrastamisen ohella meille

Tavoitteemme ovat:

on tärkeää parantaa eläkeläisten asemaa.

•

Työskentelemme jatkuvasti sen eteen, että
Helsingin kaupunki huomioisi ikäihmiset
päätöksenteossaan paremmin. Teemme muun

hyvinvointipalvelut lähellä eläkeläisiä

•

muassa aloitteita ja lähetämme kannanottoja
kaupunginvaltuustolle ja lautakunnille meille
tärkeistä asioista.

Laadukkaat ja maksuttomat

Mahdollisuudet edulliseen palveluasumiseen
ja yhteisölliseen asumiseen

•

Kohtuuhintainen (mieluiten maksuton)
joukkoliikenne eläkeläisille

Tule mukaan vaikuttamaan kanssamme!

•

Vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen
mm. ilmaisilla kokoontumistiloilla

•

Lähipalvelut ovat tarpeen
Helsinki ikäystävälliseksi

Toimivat sähköiset palvelut:

•

Tukea palveluiden käyttöön

•

Henkilökohtaista palvelua sitä tarvitseville

•

Lisää helppokäyttöisyyttä palveluihin

•

Maksuttomat laitteet palveluiden
käyttöön niitä tarvitseville

HYVINVOINTIA JA TOIMINTAKYKYÄ APUVÄLINEILLÄ
Tervetuloa palveleviin myymälöihin!

MUNKKIVUOREN OSTOSKESKUS 040 0125 320 | KAUPPAKESKUS KAARI 044 2421 166 | KAUPPAKESKUS AINOA 040 5111 118 | www.ettonet.fi

Tule
jäseneksi
Paikallisyhdistyksen jäsenenä voit osallistua
kaikkeen yhdistyksen monipuoliseen
toimintaan. Lisäksi valtakunnallinen
Eläkeläiset ry tarjoaa jäsenille muita hienoja
etuja.

www.elakelaiset.fi/jasenyys

Lauttasaaressa meren rannalla
säätiön omistama yhteisöllinen
palvelutalo tarjoaa

kohtuuhintaista asumista
helsinkiläisille ikäihmisille*
Soita ja sovi esittelykäynti

040 545 2629
*Olethan asunut Helsingissä viimeiset 10 vuotta

Pohjoiskaari 1–3, 00200 Helsinki
info@lauttasaarensenioritalo.fi
www.lauttasaarensenioritalo.fi

Kodit ovat meille
sydämenasioita
Palvelutalo Hanna-kodissa asut
itsenäisesti omassa asunnossa
www.elry-helsinki.org
www.facebook.com/ElakelaisetryHelsinki

Paikallisyhdistykset

Jakomäki
Kaarela
Kallio & Vallila
Kontula
Laajasalo
Malmi
Vartiokylä
Palvelumme joustavat tarpeittesi mukaan ja yhteiseen
porukkaan olet aina tervetullut! Asumisvaihtoehtoina
myös ASO-Kotimme Helsingissä ja Uudellamaalla.
Lue lisää: www.yrjojahanna.fi tai soita 020 742 9888.

Tule mukaan
toimintaan!

• www.jssuomi.fi

Pihlajamäki-Pihlajisto

