Prästförbundet — ditt stöd
i studierna och i arbetslivet

Hurdan lön borde jag få?
Hurdant arbetsavtal lönar det sig att göra?
Har den sommaranställda rätt till semester?
Få klarar sig på egen hand i arbetslivets frågedjungel utan
det egna fackförbundets stöd. Det lönar sig att ansluta sig
som medlem redan under studietiden. Förbundet svarar på
frågor som gäller sommararbete och praktik samt ger mycket annan nyttig information.

Prästförbundet

ditt
stöd
i studierna och i arbetslivet!
Finlands kyrkas prästförbund
är fackförbundet för prästerna, lektorerna, teologiemagistrarna och -kandidaterna samt
alla teologiestuderande. Över
90 % av vårt lands präster och

ca 1 000 teologiestuderande är
medlemmar i förbundet.
Prästförbundet hör tillsammans med Kantor-organistförbundet till takorganisationen
Kyrkliga fackförbund inom Aka
Akava AKI.

Johanna Ervast

Finlands kyrkas prästförbund
Järnvägsmannagatan 6, 00520 Helsingfors
pappisliitto@akiliitot.fi
tfn. (09) 150 2453

www.pappisliitto.fi

ANS ÖK A N O M S TU DER ANDEMEDLEMSK AP
Jag vill bli studerandemedlem i Prästförbundet
Fyll i dina uppgifter här, tack.
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Klipp loss
kortet.

Vik det på mitten så, att dina
personuppgifter blir på insidan
av kortet. Stäng det t.ex genom
att häfta ihop det.

Posta kortet.
Prästförbundet
betalar postavgiften.
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Elina Nurmi

bli studerandemedlem i Prästförbundet!
Medlemskapet är gratis.
Vad får du?
■ rådgivning och utbildning
i arbetsrelaterade frågor
■ Crux-tidningen sex gånger/år
■ reseförsäkring
■ en möjlighet att ansöka
om resestipendum

Då du hör till Prästförbundet
kan du också ansluta dig till Erityiskoulutettujen työttömyyskassa men det kostar.
Studerandemedlemmarna
kan påverka förbundets beslutsprocesser genom egna
representanter i de beslutande
organen. De beslut som görs
gällande morgondagens arbetsliv görs redan i dag!
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