Töysän yhdistyksen toimintaa:
Perustettu v. 1976

n. 470 jäsentä

Kuukausitilaisuudet, mukana yli 100
henkeä, Seurakuntatalo, Nuorisoseuran
talo tai Elviira.
Onnenkivessä Tuurissa neljästi vuodessa
Iloinen iltapäivä -tanssit.

Seuraa Lakeuden Portti-lehden ja Töysätiedotteen ilmoitteluamme.
Kotisivuiltamme
www.elakeliitto.fi/yhdistykset/toysa
löytyy laajasti tietoa toiminnastamme.

IkiTrimmissä kokoontuu viikoittain ryhmiä
ja kerhoja: torstaisin karaokea,
perjantaisin Eloisat -kuoro.
Vapaaehtoistoimintaa sekä Bingo noin
kerran kuukaudessa.
IkiTrimmissä on myös kuntosalilaitteita

Olemme eläkkeellä, mitä tekisimme?
- löytäisimmekö uusia harrastuksia…
- tai uusia ystäviä…
- tohtisiko lähteä mukaan?
Yhdistyksemme jäsenille monipuolista
toimintaa - musiikkia, liikuntaa, pelejä, tanssia,
kuorolaulua, vapaaehtoistoimintaa,
digikoulutusta, matkoja, äijätoimintaa,
naisenergiaa ym.
Tervetuloa mukaan!

Boccia harjoitukset, syyskuu-huhtikuu
keskiviikkoisin, Töysän Nuorisoseuralla,
kesäkaudella Iivarin urheilukentällä.
Keilaamassa käydään kerran
kuukaudessa Ähtärin keilahallilla.
Äijäkerhon ja Naisenergiaa -ryhmien
monipuoliset retket ja tapahtumat.
Matkat ovat yksi osa toiminnastamme.

Olet erityisen tervetullut jäseneksemme ja
mukaan monipuoliseen toimintaamme.
Ota yhteyttä puheenjohtaja
Pirkko Kallio 0400-504372
pirkko.kallio@netikka.fi

”Yhdessä olemme enemmän”

Digineuvontaa yhdistyksen toimesta.
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www.elakeliitto.fi/yhdistykset/toysa

Liittyminen: Eläkeliiton Töysän

yhdistyksen jäseneksi

Nimi*___________________________
Osoite*_________________________
________________________________
Syntymäaika* __________________
Syntymäaikasi (päivä, kuukausi, vuosi) esim.
12.11.1943
ETHÄN TÄYTÄ SOSIAALITURVATUNNUKSEN
LOPPUOSAA!

Sähköposti*
________________________________
Puhelin* ____________________________

Palautus: jäsensihteeri Kari Kallio

Koulupolku 35, 63600 Töysä, 0400-185297

Hyväksyn henkilötietojeni (*) lisäämisen
Eläkeliiton jäsenrekisteriin. Tietoja
käytetään jäsentietojen ylläpitämiseen
ja -tiedottamiseen. Tietojasi ei luovuteta
ulkopuolisille.

Olet tervetullut jäseneksemme ja
mukaan monipuoliseen toimintaamme

Jäsenedut eläkeliittolaisille
1. Jäsenlehti EL-Sanomat kuusi kertaa vuodessa
2. Lehmirannan lomakeskuksessa alennusta jopa
100 euroa kuuden vuorokauden lomasta
3. Termo Shell -lämmitysöljyt, puh: 0800 19292.

Eläkeliitto Töysä tarjoaa runsaasti jäsenetuja
Mukavia yhdessäolon mahdollisuuksia.
Tapaamalla entisiä ja uusia tuttuja parannat omaa
elämänlaatuasi. Keskeisiä asioita toiminnassa
ovat luottamus, kaverihenki, hyvä meininki ja ilo!

4. Suomen Hostellijärjestön jäsenyys, alennusta
retkeilymajoissa koti-, ja ulkomailla. (ulkomaille
tarvitaan erillinen kortti).
5. Hertz Autovuokraamo tarjoaa erikoishinnat
autonvuokraukseen Suomessa ja ulkomailla.
Pysyvänä etuna jopa -15 % alennus edullisimmasta
julkaistusta jäsenetuhinnasta. Varauksen yhteydessä
mainitse Eläkeliiton alennustunniste (CDP):
729647. Varauspalvelu puh. 0200 11 22 33

ÄIJÄKERHO - monipuolista toimintaa ikämiehille.
NAISENERGIA - naisten oma juttu.

6. Holiday Clubin kylpylälomalla tai loma-asunnon
vuokratessa saa 15 % alennuksen käyttämällä
alennuskoodia EL15. Varaukset: www.holidayclub.fi.
Ryhmävaraukset- ja tiedustelut puh. 0400 790 933.
7. Silmäaseman valtakunnalliset jäsenedut
Eläkeliitolle: Alennus normaalihintaisista
silmälaseista -25% ja aurinkolaseista -15%. Edut
koskevat jäsenten lisäksi myös jäsenten, perhettä.
8. S-ryhmän Sokos-hotellit. Kausittain vaihtuvia
tarjouksia vapaa-ajan majoituksiin. Varaukset:
www.sokoshotels.fi/fi/tarjoukset/liiton-jasenedut.
Kampanjakoodi LIITTO2018.
9. Hapellan WellO2-laitteet. 15 % alennus
hengitysharjoituslaitteista shop.wello2.com kautta
hankituista laitteista. Etukoodin Eläkeliitosta.
* Yhdistyksemme jäsenille kaupungin ohjattujen
liikuntapiirien ja uinnin kertamaksusta 1 € alennus.
* Kahvi tai lounastarjoilut kuukausitilaisuuksissa
Tarkemmin jäseneduista Eläkeliiton kotisivuilta:

www.elakeliitto.fi

Musiikki rentouttaa, tuo iloa ja virkistää muistia.
Tule mukaan 20 v. ELOISAT-kuoroomme, tai
KARAOKE-kerhoomme.

