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Ketkä ovat
Kanttori-urkuriliitto?
✚✚ Liittoon kuuluu yli 80 % seurakunnissa työskentelevistä

kanttoreista sekä yli 200 opiskelijajäsentä ja noin 250
eläkeläistä, yhteensä noin 1200 jäsentä.
✚✚Jäsenet työskentelevät kirkkomuusikkona tai muissa
tehtävissä seurakunnissa, yhtymissä, järjestöissä tai
muualla yhteiskunnassa.
✚✚ Kanttorit ovat saaneet koulutuksensa Sibelius-
Akatemiassa tai ammattikorkeakoulussa.
✚✚ Kanttori-urkuriliitto yhdistää kaikki kirkkomuusikon
työtä tekevät ammattilaiset uskonnollisista
näkemyksistä ja herätysliiketaustasta riippumatta.

Mitä tekee Kirkon
akateemiset AKI ry?
✚✚ Kanttori-urkuriliitto, Pappisliitto ja Teologiliitto

muodostavat yhdessä AKIn, joka hoitaa liittojen
 dunvalvonnan työmarkkinoilla.
e
✚✚ AKI neuvottelee ja sopii jäsentensä palkoista ja muista
työsuhteen ehdoista kirkon ja kristillisten järjestöjen
kanssa.
✚✚ AKI on Akavan jäsen ja toimii yhteistyössä muiden
liittojen kanssa.
✚✚ AKI seuraa kirkossa, työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa
tapahtuvia muutoksia ja toimii jäsentensä edun
puolesta.
✚✚ AKI tekee työtä jäsentensä korkean ammattitaidon
arvostamiseksi työmarkkinoilla, kirkon hallinnossa ja
koko yhteiskunnassa.

Mitä hyötyä jäsenyydestä on?
✚✚ Ammattilehti Crux neljä kertaa vuodessa
✚✚ Neuvontaa, tukea ja koulutusta työtäsi koskevista asioista,

kuten palkkauksesta tai lomaoikeudesta
✚✚ Lakimiesneuvontaa niin työelämän kuin yksityiselämänkin

asioissa
✚✚ Vapaa-ajan matkavakuutus
✚✚ Vastuu- ja oikeusturvavakuutus siltä varalta, että

sinut haastetaan oikeuteen tai sinua syytetään
virkavirheestä.
✚✚ Ansiosidonnainen työttömyyskorvaus, jos olet
työttömänä työnhakijana
✚✚ Ammattiliitto ja sen alaosastot järjestävät opinto
matkoja, koulutusta ja muuta yhteistä toimintaa.
✚✚ Luottamusmies valvoo etujasi työpaikalla.

Kanttori-urkuriliitto on kanttoreiden yhteinen ääni ja vaikuttava voima.

Yhdessä saavutamme
enemmän

Oletko selvillä
oikeuksistasi työpaikalla?

Vaikuta siihen. Liity nyt jäseneksi.
Jäsenmaksu on 1,35 % palkastasi.
Jäsenyyteen kuuluu työttömyyskassan jäsenyys.
Soita meille, tai liity netissä
www.akiliitot.fi ▶▶▶ liity jäseneksi.
QR-koodi johtaa sinut
suoraan lomakkeelle.

Lisätietoja Kanttori-urkuriliitosta
www.skul.fi
Suomen kanttori-urkuriliitto
Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki
toimisto@akiliitot.fi — 09 4270 1503
edunvalvontaa@akiliitot.fi

Graafinen suunnittelu Timo Saarinen
Valokuvat Jani Laukkanen, Tuomo Björksten, Esko Jämsä

Kanttori-urkuriliitto on ammattiliitto, jonka tehtävänä
on valvoa kirkkomuusikoiden etuja työmarkkinoilla.
Kanttori-urkuriliitto haluaa edistää hyviä työolosuhteita ja työhyvinvointia sekä pitää esillä koulutuksen ja
korkean ammattitaidon merkitystä.
Kirkkomuusikon asiantuntemusta ja korkeaa koulutusta on arvostettava, ja työstä on maksettava tehtävän vaativuutta vastaava palkka.
Liiton keskeinen tavoite on yhteisen ammatti-identiteetin muodostuminen ja kollegiaalisuus työntekijöiden kesken.
Järjestäytyneinä ammattilaisina saavutamme enemmän. Yhdessä vaikutamme työoloihimme ja toimintamahdollisuuksiimme tehokkaasti.

Mitä sinä haluat
ammatiltasi ja
työpaikaltasi?

