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ditt stöd

ärenden sköts av Kyrkliga fackförbund inom Akava. Kansliet
finns i Helsingfors i Akavahuset.

H E L S I N K I

Prästförbundet stöder de medlemmar som arbetar inom den
lutherska kyrkan och i andra
samfund, dem som utexamineras för uppgifter som teologer liksom också pensionerade
teologer. Medlemmarna är det
viktigaste i förbundets arbete.
Finlands kyrkas prästförbunds och dess medlemmars
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i arbetet och i studierna
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arbete och privatliv Prästförbundet finns mitt i livet

arbete och privatliv — Prästförbundet finns
Finlands kyrkas prästförbund
utgör en del av fackföreningsrörelsen. Finlands Kantor-organistförbund och Prästförbundet bildar tillsammans Kyrkliga
fackförbund inom Akava AKI r.f.
A KI hör till löntagarnas central-

medlemskapet är

organisation AKAVA.
AKI sköter förvaltningen och
kanslifunktionerna för de båda
medlemsförbunden liksom också intressebevakningen gällangällan
de löner och anställningsförhållanden. Kontakterna utåt sköts

mitt i livet mångfald bland medlemmarna

också genom AKI. Medlemsförbunden ansvarar för frågor som
berör professionen och utbildningen.
Prästförbundet grundades år
1918. Förbundet har ca 4 300
medlemmar.

Medlemmar i Prästförbundet
är de personer som har avlagt
teologie kandidat och -magisters examen samt teologiestu
teologiestuderande.
Våra medlemmar arbetar
som präster och lektorer i församlingarna inom den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland,

viktigt

Som medlem i Prästförbundet
får du aktuell och exakt information samt praktiska råd i frågor som berör arbetsförhållanden, löner och arbetsmarknad.
Dessutom kan förbundet stå till
tjänst med hjälp vid eventuella

problem i tjänsteförhållandet.
Via förbundet kan du också
konsultera jurist. I medlemsavgiften ingår ansvars- och rättsskyddsförsäkring ifall av rättsliga åtgärder som hänför sig till
arbetsförhållandet.

i specialuppgifter inom kyrkan,
vid stiftens domkapitel, inom
kyrkans missionsorganisationer samt i andra kristliga föreningar, so
om religionslärare och
rätt mång
gsidigt i olika sakkunniguppgi fter inom såväl den offentliga ssektorn som den privata sektorn.
sektorrn
rn.

Du är också berättigad till bl.a. följande service och ekonomiska förmåner:
■ Juridisk hjälp i frågor som
berör arbete och tjänst
samt i rättsliga frågor
inom privatlivet

■ Inkomstrelaterat
arbetslöshetsskydd

■ Resebidrag samt
förbundets stipendier

■ Gruppreseförsäkring
för fritiden

■ Tidskriften Crux
■ Förbundets studieresor
och utbildningstillfällen
■ Riksomfattande Prästdagar

”Tillsammans

■ Underavdelningsverksamhet, bl.a. inom Finlands
svenska prästförbund
■ Semesterförmåner
■ Köpförmåner via
samarbetspartners

Utnyttja också de andra medlemsförmånerna. En fullständig lista över medlemsförmånerna, liksom också
allmän information om förbundet, hittar du på vår hemsida www.pappisliitto.fi.

kan man göra mera.”

”Att vara medlem i förbundet

håller dig kvar i arbetslivet,
trots eventuella avbrott.”
Kirsi Hiilamo

Elina Nurmi

