Jäsenenä sinulla on VAKUUTUSTURVA

Osaavien ammattilaisten edunvalvoja
Suomen Kartoittajayhdistyksen tarkoituksena on
edistää ja kehittää maanmittausalalla työskentelevien henkilöiden ammatillisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etuja sekä oikeuksia ja toimia
heidän ammatillisen tasonsa kohottamiseksi
SKY ry on yksi Maanmittauslaitoksen tekniset
MATE ry: n jäsenjärjestöistä.
MATE:n jäsenyhdistyksissä on yhteensä 1850
jäsentä ja MATE on näin ollen selvästi suurin
Maanmittauslaitoksessa toimivista henkilöstöjärjestöistä.

Pardian jäsen
Kuulumme Palkansaajajärjestö Pardiaan, joka
tuottaa jäsentemme tarvitsemat palvelut. Pardian
jäsenmäärä on n. 60 000. Pardian jäsenet työskentelevät valtion virastoissa ja yritykissä.
Palkansaajajärjestö Pardia on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n jäsenjärjestö

Jäsenmaksuun sisältyy vastuu- ja oikeusturvakuutus, vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus. Alle 20-vuotiaat mukana matkustavat
lapset kuuluvat vakuutuksen
piiriin. Jäsenkorttisi on myös
IF- vakuutuskortti. Lisää vakuutuksista osoitteessa:
www.if.fi/pardia.

APUA juridisiin ongelmiin
Jäsenenä saat Pardian lakimiesten maksutonta
neuvontaa palvelussuhteen ehtoihin liittyvissä
asioissa: työsopimuksen soveltamisesta työttömyysturvaan ja muihin sosiaalisektorin asioihin
liittyviin kysymyksiin.

LUOTTAMUSMIES neuvoo ja opastaa
Mitä työsopimuksessa
pitää sopia, miten määräytyy vuosiloma, maksetaanko
ylitöistä rahaa vai saako niistä
vapaata, kuinka korvataan
matkakustannukset?
Näissä ja muissa työsuhteeseen
liittyvissä asioissa sinua neuvoo ja opastaa 19
MATE:laista luottamusmiestä ja lisäksi päätoimiset luottamusmiehet. SKY:n yhdyshenkilöiltä
saat myös lähempää tietoa.

Kotisivut
http://www.suomenkartoittajayhdistys.net

http://www.facebook.com/SuomenKartoittajaYh
distysSKYry

Työttömyyden varalta
TYÖTTÖMYYSTURVA
Kaikki SKY:n jäsenet on vakuutettu työttömyyden varalta Julkisten alojen teknisten työttömyyskassa JATTK:ssa.
Jos joudut työttömäksi on sinulla oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan.

KOULUTUSTA ay-toimintaan
PARDIA järjestää koulutusta järjestötoiminnassa sekä vasta-alkajille että konkareille. Koulutus järjestetään yhteistyössä MATE:n kanssa.

EDULLINEN jäsenmaksu ja verovähennysoikeus
SKY:n jäsenellä on edullinen 1,1 %
jäsenmaksu, joka sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun. Ammattiliiton jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa. Kassan kotisivu on
www.jattk.fi

RAHANARVOISIA jäsenetuja
Pardian jäsenenä saat seuraavia jäsenetuja:
•

•
•

•

Liittovakuutus sisältää vapaa-ajan tapaturma-, matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen sekä ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen.
Kuntoremonttilomat
Alennuksia hotelli- ja matkailukohteissa, risteilyistä, polttoaineista sekä aikakauslehdistä.
http://www.pardia.fi/jasenyys/jasenedut/

Jäseneksi vaikka HETI!
Jäsenhakemuslomakkeen saat omalta luottamusmieheltäsi tai SKY:n hallituksen jäseniltä.
Yhdistyksen kotisivujen kautta voit liittyä jäseneksi myös sähköisesti.
http://www.suomenkartoittajayhdistys.net/

PALVELUKSESSASI
Puheenjohtaja Matti Alajoki
puh. 0401765962
sähköposti
matti.alajoki@maanmittauslaitos.fi
Sihteeri ja jäsenasiat Maria Hakala
puh. 040 7621697
sähköposti maria.hakala@maanmittauslaitos.fi

Rahastonhoitaja Raili Törmänen
puh. 040 2765970
sähköposti raili.tormanen@maanmittauslaito.fi

Edunvalvonta on
YHTEISTYÖTÄ
kohti yhteistä maalia!

Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry
Maanmittauslaitos, PL 84, 00521 Helsinki
Kotisivu www.matery.fi

Jäsenenä et ole yksin.

Puheenjohtaja
Ulla Mikkanen
puh. 040 801 1261
sähköposti ulla.mikkanen@nls.fi
Sihteeri
Sirkka Väntänen
puh. 040 075 0511
sähköposti sirkka.vantanen@nls.fi
Pääluottamusmies
Sirkka Väntänen
puh. 040 075 0511
sähköposti sirkka.vantanen@nls.fi
Palkansaajajärjestö Pardia ry
Ratamestarinkatu 11, 3. krs, 00520 HELSINKI
Neuvonta/vaihde 075 324 7500
Jäsenyysasiat/jäsenrekisteriasiat
puh. 075 324 7560
Kotisivu www.pardia.fi
Sähköposti rekisteri1@pardia.fi

Suomen Kartoittajayhdistys SKY ry

