KANTTORI-URKURILIITTO
TUKEE SINUA

OPISKELUSSA

JA TYÖSSÄ

Opiskelijajäsenyys
on ilmainen

Millainen
työsopimus
kannattaa
solmia?

Miksi kuuluisin Kanttori-urkuriliittoon?
✚✚ Huomisen työelämää ja kirkkoa koskevia

päätöksiä tehdään jo tänään. Vaikuta siihen!
✚✚ Varmistat opiskelijoiden äänen kuulumisen

Liity Kanttoriurkuriliiton
opiskelijajäseneksi
Täytä liittymiskortti ja postita se meille.
Postimaksu on maksettu puolestasi.

työelämässä. Opiskelijat pääsevät vaikuttamaan
liiton päätöksentekoon omien edustajiensa kautta.
✚✚ Opiskelijajäseneksi voi liittyä Sibelius-Akatemiassa tai ammattikorkeakoulussa opiskeleva
kirkkomusiikin opiskelija.

ETUNIMET JA SUKUNIMI

HENKILÖTUNNUS		

Mitä hyödyt?
Mitä saat?

PUHELIN

LÄHIOSOITE, POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

✚✚ Neuvontaa ja koulutusta työllisyys- ja työsuhde

asioissa. Pärjäät työelämän kysymysviidakossa.

SÄHKÖPOSTI

✚✚ Vastaukset kesätyötä, harjoittelua, keikkatyötä

ja sijaisuuksia koskeviin kysymyksiin, sekä
paljon muuta hyödyllistä tietoa.
✚✚ Ammattilehti Crux neljä kertaa vuodessa
✚✚ Matkavakuutus
✚✚ Mahdollisuus hakea matka-apurahaa
✚✚ Lakimiesneuvontaa niin työelämän kuin
yksityiselämänkin asioissa
✚✚ Opiskelijajäsenenä voit liittyä työttömyyskassaan
erillistä korvausta vastaan, mikäli olet opiskelun
ohessa tai lomilla työssä vähintään 18 tuntia viikossa.

Ketkä ovat
Kanttori-urkuriliitto?
✚✚ Kanttori-urkuriliitto on kanttoreiden, urkureiden ja

kirkkomusiikin opiskelijoiden ammattiliitto,
joka perustettiin vuonna 1907.
✚✚ Liittoon kuuluu yhteensä noin 1200 jäsentä.
Mukana on noin 80 % seurakunnissa työskentelevistä
kirkkomuusikoista, sekä yli 250 eläkeläistä ja
noin 200 opiskelijajäsentä.

OPPILAITOS

OPINTOJEN 		
ALOITUSVUOSI 		

ARVIOITU
VALMISTUMISAIKA (KK/VV)

OLEN TÖISSÄ JA LIITYN TYÖTTÖMYYSKASSAAN

n
Kuinka paljon o
sopiva palkka?

PÄIVÄYS

ALLEKIRJOITUS

Onko
kesätyöntekijä
llä
lomaa?

Oletko selvillä alla?
työpaik
oikeuksistasi

Tai liity netissä. QR-koodi johtaa
sinut suoraan lomakkeelle.
(www.akiliitot.fi/158-kanttori-urkuriliiton-opiskelijajasenhakemus)

◀◀◀

Leikkaa lomake viereisellä sivulla olevaa katkoviivaa
pitkin, taita, sulje nitojalla tai teipillä ja postita meille.

Vastaanottaja
maksaa postimaksun

Yhdessä saavutamme
enemmän

Suomen Kanttori-urkuriliitto ry
Tunnus 5007641
00003 Vastauslähetys

Kanttori-urkuriliitto on ammattiliitto, jonka tehtävänä on
valvoa kirkkomuusikoiden etuja työmarkkinoilla.
Liitto haluaa edistää hyviä työolosuhteita, t yöhyvinvointia
ja pitää esillä koulutuksen ja korkean ammattitaidon
merkitystä.
Kanttorin korkeaa koulutusta ja asiantuntemusta, juuri
sitä henkistä pääomaa jonka takia opiskelet, on arvostettava.
Työstä on maksettava tehtävän vaativuutta vastaava palkka.
Liitto tarjoaa eväitä yhteisen ammatti-identiteetin
muodostumiseen ja kollegiaalisuuden lisääntymiseen.
Järjestäytyneinä ammattilaisina saavutamme enemmän.
Yhdessä vaikutamme työoloihimme ja toimintamahdollisuuksiimme tehokkaasti.
Kanttori-urkuriliitto, Pappisliitto ja Teologiliitto muodostavat yhdessä Kirkon akateemiset AKI ry:n, joka neuvotte
lee ja sopii jäsentensä palkoista ja muista työsuhteen
ehdoista kirkon ja kristillisten järjestöjen
kanssa. AKI on Akavan jäsen.

Lisätietoja
Kanttori-urkuriliitosta
www.skul.fi
Suomen Kanttori-urkuriliitto
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki

Tervetuloa
jäseneksi!

Graafinen suunnittelu Timo Saarinen
Valokuvat: Jani Laukkanen

09 4270 1503
toimisto@akiliitot.fi
edunvalvontaa@akiliitot.fi

Suomen Kanttori-urkuriliitto
Finlands Kantor-organistförbund

