H E L S I N K I

Pappisliitto tukee luterilaisen
kirkon ja muiden yhteisöjen
palveluksessa olevia jäseniään
sekä teologin uralle valmistuvia ja teologin tehtävistä eläkkeellä olevia. Liiton jäsenet
ovat tärkeintä liiton työssä.
Suomen kirkon pappisliiton ja sen jäsenten asiat hoi-
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tukenasi
työssä ja opiskelussa

Va l o k u v a t : A n t t i L u u k k o n e n j a J u k k a G r a n s t r ö m

ETUKANNESSA :
Leena Huovinen

taa Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI r.y:n toimisto, joka
sijaitsee Helsingissä Akavatalossa.
Liity nyt joukkoomme. Tulosta
liittymislomake kotisivuiltamme www.pappisliitto.fi tai tilaa se liiton toimistosta.

Reijo Liimatainen

Johanna Ervast

Suomen kirkon pappisliitto
Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki
pappisliitto@akiliitot.fi
puh. (09) 150 2453

www.pappisliitto.fi

Pappisliitosta turvaa
työhön ja elämään

Pappisliitosta

turvaa työhön ja elämään

Suomen kirkon pappisliitto on
osa ammattiyhdistysliikettä. Se
muodostaa yhdessä Suomen
Kanttori urkuriliiton kanssa
Kanttori-urkuriliiton
A kavan kirkolliset ammattiliitot
A KI r.y:n. AKI kuuluu palkan-

jäsenyydellä

saajakeskusjärjestö AKAVAan.
AKIlla on yhteinen hallinto ja
toimisto, ja se hoitaa molempien perusliittojensa palkkapalkka ja
palvelussuhde-edunvalvonnan
sekä ulkosuhteet. Perusliitot

vastaavat ammattiin ja koulutukseen liittyvistä asioista.
Pappisliitto
perustettiin
1918 Jäseniä liitossa on lä
1918.
lähes 4 300.

on väliä

Pappisliiton jäsenenä saat
ajantasaista ja täsmällistä tietoa sekä käytännönläheisiä
neuvoja työsuhteen ehdoista, palkkauksesta ja työmarkkinoista. Lisäksi liitto auttaa
mahdollisissa työsuhteeseen

monipuolinen jäsenkunta
Pappisliiton jäseniä ovat teologian kandidaatin ja -maisterin tutkinnon suorittaneet
henkilöt sekä teologian opisopis
kelijat.
Jäsenemme työskentelevät
pappeina ja lehtoreina Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa, kirkon eri-

liittyvissä ongelmatilanteissa, Lisäksi olet oikeutettu mm. seuraaviin
joihin liiton kautta saat myös palveluihin ja rahanarvoisiin etuihin:
lakimiespalveluja. Jäsenmak■ Lakimiespalvelut työhön ja
suun sisältyy vastuu- ja oivirkaan liittyvissä lakikeusturvavakuutus työsuhasioissa sekä yksityisteesta johtuvien oikeustoimien
elämän oikeusasioissa
varalta.

■ Ansiosidonnainen

työttömyysturva
■ Vapaa-ajan

ryhmämatkavakuutus

tyistehtävissä, hiippakuntien
tuomiokapituleissa, kirkon lähetysjärjestöissä sekä muissa
kristillisissä yhteisöissä, uskristillisis
konnon opettajina ja varsin
monipuo
olisesti erilaisissa asiantuntija
atehtävissä sekä julkis- että
ä yksityissektorin palveluksessa.
velukses
ssa.
ssa

■ Matka-apuraha ja

liiton stipendit

■ Valtakunnalliset

Papiston päivät

■ Crux-lehti

■ Alaosastotoiminta

■ Liiton opintomatkat ja

■ Lomaedut

koulutustilaisuudet

■ Yhteistyökumppanien

ostoedut

”Yhdessä

Hyödynnä myös muut jäsenetusi. Täydellisen listan
jäseneduista ja muuta tietoa liitosta löydät kotisivuiltamme osoitteesta www.pappisliitto.fi.

voi enemmän.”

”Liiton jäsenyys

pitää kiinni työelämässä,
vaikka siihen tulisi katkoksia.”
Kirsi Hiilamo

Elina Nurmi

