
Du är klok
Du har resurser
Du har erfarenhet

Kom med
Välfärden måste bestå

Svenska Seniorer  
– är nära dig 
– tar ansvar Du  

55+

Förbundet Svenska Seniorer i Finland 
sporrar äldre att verka politiskt och ställa upp i val,
följer aktivt  med den politiska utvecklingen i samhället, speciellt frågor 

som rör de äldre,

arbetar för ett närsamhälle med en levande svensk språkmiljö och kultur 
samt trygg trafikmiljö. 

Våra årsmedlemmar i de regionala föreningarna finns i alla åldrar från 55 
år uppåt. Förbundet kan anta stödjande medlemmar under 55 år. Du är 
välkommen att skriva in dig i en regional förening även som stödjande 
medlem. Som medlem får du Seniorernas Medlemsbrev och partiets tid-
ning Medborgarbladet.

Kontakta oss
Botniaseniorerna Rådhusgatan 23  
 65100 Vasa 

Senska Seniorer i Nyland Simonsgatan 8 A, PB 430  
 00100 Helsingfors

Svenska Seniorer i Åboland Auragatan 1 B 3 vån.  
 30100 Åbo

Förbundet Svenska Seniorer  PB 430  
 00101 Helsingfors

www.svenskaseniorer.fi
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Vik här



Svenska Seniorer
Förbundet Svenska Seniorer i Finland är en ak-
tiv del av Svenska Folkpartiet och har inom 
partiet samma status som Svenska Kvinnoför-
bundet och Svensk Ungdom.

Svenska Seniorer i Finland grundades år 2000 och verkade först 
som en specialförening med tre sektioner, en för Österbotten, en 
för Åboland och en för Nyland och Helsingfors gemensamt. För-
bundsstatus uppnåddes år 2012, och sektionerna omorganisera-
des till regionala föreningar.

Förbundets verksamhetsområde är Svenskfinland där verksam-
het bedrivs i de enskilda kommunerna och regionerna. Det gäller 
att i allmänna val rösta in representanter för Seniorerna och till 
diskussion lyfta upp frågor, som rör den äldre befolkningen. Ge-
mensamt för Seniorernas strävanden är att skapa ett tryggt när-
samhälle.

Svenska Seniorer för ditt ärende vidare 

• till SFP:s ledning

• till politiker på statlig, regional och lokal nivå

Närvård bästa basvård
I ett tryggt närsamhälle finns all den basservice som behövs i 
olika skeden av livet och som ger gemenskap på äldre dar. 

I ett tryggt närsamhälle lever de äldre ett så normalt liv som 
möjligt. De garanteras svensk omsorg rätt anpassad till individu-
ella behov. Vi Seniorer betonar att kommunikation på eget mo-
dersmål är allt viktigare ju äldre man blir.

I ett tryggt närsamhälle ges de äldre möjlighet att bo hemma 
under säkra förhållanden. Det ser även till dem som vårdar och 
vårdas hemma. Att som närstående vårda en nära anhörig med 
nedsatt funktionsförmåga är tungt, speciellt om vårdaren själv är 
en äldre person.

Svenska Seniorer följer med hur

• hemvård 

• närståendevård 

• familjevård för äldre

• olika boendeformer för äldre

förverkligas och utvecklas.

Jag vill bli medlem i 

❒ Botniaseniorerna rf
❒ Svenska Seniorer i Nyland rf
❒ Svenska Seniorer i Åboland rf 

❒ Jag vill bli stödjande medlem

Namn:

Adress:

Telefon:

E-post: 

Klipp ut sidan, vik 
enligt instruktion 
på andra sidan, 
tejpa och posta! 
Vi kontaktar dig 
snarast.

Klipp här


