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Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf:s 
regionala föreningar runt om i landet väntar 

på att få just dig med i gänget om du nyss gått 
i pension eller funderar på att göra det. 

När du har blivit medlem i en PCF-förening 
kan du hitta nya vänner, ny kunskap och nya hobbyer, 

spela och tävla i olika grenar, gå på promenader 
eller på längre utflykter och resor med det egna gänget. 

Det är också roligare att röra på sig tillsammans 
– och kulturvännerna hittar andra som vill gå 

på teater och konsert.

”Det bästa med PCF 
är att det finns många former 

av samvaro och trivsel – det finns säkert 
också något som du gillar!” 
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”Tiden som pensionär kan verkligen 
    vara den bästa tiden i en mänskas liv!”

Centralförbundet stöder sina medlemmars 
verksamhet. Du kan delta i förbundets kurser 
till förmånligt medlemspris och ibland rentav 

gratis. Du kan skaffa dig digital kunskap eller bli 
kamratstödjare i datateknik, gå med i en kulturklubb 

eller studera för att bli Lots-handledare. 

Mer uppgifter hittar du på vår hemsida www.ekl.fi

När du blir medlem i en regional PCF-förening 
– årsavgiften är förmånlig – får du en egen 

gemenskap, där allt detta är möjligt och roligt.  
På de större orterna finns flera PCF-föreningar,  

så där kan du välja den du tycker passar dig bäst. 
PCF har en svensk distrikt, som omfattar alla 

svenska föreningar, tilläggsinformation  
www.svenskadistriktet.ekl.fi
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6 ”Många fina förmåner för dig!”
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Du får medlemsförmåner…
När du blir medlem 
i en PCF-förening får du:

•  ett kryssningskort för en dags kryssning 
 till Stockholm med Tallink Silja 

•  Medlemspris på inkvartering, måltider  
 och program på förbundets semestercenter 
 Rajaniemi i Virdois, vid sjön Siekkijärvi +  
 anslutningserbjudande

Dessutom:

•  Tidningen Eläkkeensaaja med posten:  
 tidningen berättar det senaste om förbundets  
 påverkansarbete, du kan läsa intressanta intervjuer  
 med personer samt artiklar om aktuella ämnen  
 och om vad som händer i föreningen. Naturligtvis  
 skriver vi också om kultur.

•  Samarbetsparternas rese-erbjudanden  
 (bl.a. Tallink Silja, Matkapojat)

•  Finlands Hostellorganisations inrikes hostellkort  
 utan avgift. Det ger dig rabatt på hostellinkvartering  
 i hemlandet.
 Det internationella hostellkortet till medlemspris.



8            ”Var och en är välkommen med!”



9           ”Var och en är välkommen med!”

… och en stark intressebevakare

”Jag uppskattar att PCF är vår egen 
intresseorganisation och att det uttryckligen 

försvarar oss pensionstagare.”

Av de finländska hushåll som har utkomstsvårigheter 
utgör pensionstagarna den överlägset största gruppen. 

PCF har bevakat pensionstagarnas intressen sedan 
1962. Intresseorganisationen behövs fortfarande, 

för vi vill ju alla att samhällelig rättvisa gäller också 
pensionstagarnas liv och vardag. 

Kom med i PCFs verksamhet, oberoende  
av hur gammal du är – ta också med din kompis!

Fråga mer eller anslut dig: 
www.ekl.fi/elakoonelama 
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PENSIONSTAGARNAS 
CENTRALFÖRBUND PCF rf 

Aspnäsgatan 14, 2 vån, 00530 Helsingfors
Pb 168, 00531 HELSINGFORS

Tfn (09) 6126 840
Växeln är öppen må-fr 10–15

Kontoret är öppet må-fr 8.30–16

 
E-post:

fornamn.efternamn@ekl.fi
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mångsidig verksamhet 

och bevakar 
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Vänner och 
aktiv samvaro!


