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Åldersgrupper och -fördelning
• Barn och unga (0-24 år) 10 %

• I yrkeslivet (24-64 år) 60 %

• Seniorer (65 år och uppåt) 30 %
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Nöjdhet med Arbis

Kunde vara 

fräschare / 

riktat till 

yngre

Arbis roll som samlingspunkt 

för svenskspråkiga kan inte 

underskattas , erbjuder social 

samvaro, umgänge och 

trygghet.

En viktig 

samlingspu

nkt för 

svensksprå

kiga

Arbis skulle behöva en viss 

uppfräschning men i stort sett 

är jag väldigt nöjd.

Arbis har blivit bättre de senaste 

åren, det finns fler kurser för oss 

som är lite yngre. Men fortsätt 

arbeta för att bli av med 

pensionärsstämpeln, det är lite 

tråkigt att Arbis av vissa uppfattas 

som något som är bara till för folk 

som gått i pension.
Terminerna

kunde vara 

längre

Svenskspråkig miljö ger 

känsla av gemenskap.

Möjlighet för 

finskspråkig

a att 

upprätthålla 

sin svenska

Suomenkieliselle arbis 

tarjoaa vaihtoehtoisen 

oppimisympäristön ja 

lähimahdollisuuden pitää 

yllä toista kotimaista 

leppoisasti.

Deltagandet 

är trivsamt 

och roligt

Mera 

förmånliga 

alternativ för 

pensionärer

Verksamheten kan tyckas ha 

blivit rätt kostsam. En 

pensionärsrabatt skulle ge 

flera en möjlighet att delta i 

flera kurser.

Alldeles för korta 

terminer. Ibland har 

sommarlovet börjat 

före påsk!

Att studera vid Arbis sker i en 

trevlig och trygg miljö, i en varm 

och uppmuntrande atmosfär, med 

trevliga kurskamrater och framför 

allt, Arbis är det viktigaste 

svenska rummet för mig.
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Seniornätverket i 
Helsingfors

• Seniornätverket strävar efter att skapa gemenskap 

och minska ensamhet bland svenskspråkiga äldre 

i Helsingfors.

• Nätverket består idag av ett flertal olika 

organisationer från kommunala och tredje sektorn.

•

• Tillsammans samordnar organisationerna 

aktiviteter och evenemang runt om i huvudstaden.

• Alla aktiviteter är gratis för de deltagande och 

nätverket bjuder på kaffe och bulle!



Medverkande organisationer:

Folkhälsan

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf 

DOT rf (drama och teater)

HelsingforsMission

KRAN rf (takorganisation inom missbrukarvård)

Luckan 

Norr om Stan rf

Svenska Pensionärsförbundet rf 

Regnbågsankan rf 

Helsingforsregionens hörselförening rf

Helsingfors Svenska Marthaförening rf

Kyrkan i Helsingfors (Matteus, Petrus och Johannes 

församlingar).

Helsingfors stads kulturhus, museer, stadsbibliotek, 

idrott, servicecentraler, Seniorinfo och Arbis.

Vi välkomnar alltid nya intresserade organisationer.
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TACK

Välkommen till Arbis för att trivas och 
prata svenska!

Vi betjänar dig också på finska!
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