OPISKELIJA-

JÄSENEKSI

SUPERIIN
ILMAINEN JÄSENYYS JA
PARHAAT JÄSENEDUT!

Hei opiskelija,
onnittelut opiskelupaikastasi ja tervetuloa SuPerin jäseneksi! Olet
valinnut tärkeän ammatin. Superilaiset ovat lähihoitajia tai muun
sosiaali- ja terveysalan tai kasvatusalan toisen asteen tutkinnon
suorittaneita ja alalle opiskelevia. Pidämme Sinusta huolta.
Menestystä opinnoissasi!

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Jos sinulla on kysyttävää, juttele oman oppilaitoksesi SuPer-Opon kanssa
tai lähetä sähköpostia: opiskelijat@superliitto.fi
Sitaatit on poimittu SuPerRaksa 2016 -tapahtuman ryhmätyövastauksista.

MAKSUTTOMAT OPISKELIJAJÄSENEN EDUT
• Jäsenkortti, jolla saat monia jäsenetuja
• Ammatillinen SuPer-lehti ja SuPer-kalenteri
• Vastuuvakuutus, joka korvaa työssäoppimisessa
ja alan työssä sattuvat henkilö- ja esinevahingot
ja on voimassa myös ulkomailla opiskeluun
liittyvässä työssäoppimisessa.
• Oikeusturvavakuutus, joka korvaa oikeudenkäyntikulut työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä
riidoissa ja rikosasioissa. Se on voimassa kaikkialla
maailmassa opiskeluun liittyvässä työssäoppimisessa.
• Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
• SuPer-Opon, luottamusmiehen ja
yhdysjäsenen tuki koko opiskelun ajan

SuPerin jäsenkortilla
saat etuja ja alennuksia
ympäri Suomen.

• Ammattiosaston toiminta
• Liiton toimiston palvelut ja jäsensivut verkossa

Katso kaikki jäsenedut:
superliitto.fi/jasenedut

• Liiton kansainväliset kontaktit
• Super työttömyyskassan jäsenyys
(SuPer maksaa jäsenmaksun puolestasi)

... JA SUPERILAINEN ME-HENKI!

Paikalliset edut löydät
ammattiosastojen sivuilta:
superliitto.fi/ammattiosastot

Muistutamme sinua, kun opiskelijajäsenyytesi on päättymässä. Liity silloin
SuPerin varsinaiseksi jäseneksi, niin saat parhaat jäsenedut myös jatkossa.

LIITY SUPER TYÖTTÖMYYSKASSAAN JO OPISKELLESSASI.
Ilmoita meille heti, kun aloitat työn tai jos olet jo työssä.
Hae aina työttömyyskassan jäsenyyttä, kun
liityt opiskelijajäseneksi.
Työttömyyskassan
jäsenyys alkaa
vasta, kun ilmoitat
työsuhdetietosi.
SuPer maksaa Super
työttömyyskassan
jäsenmaksun puolestasi
valmistumiseesi saakka.

Kun aloitat työn
( jo yhden päivän
työsuhde riittää!)
ilmoita heti
työsuhdetietosi:
www.superliitto.fi
⊲ jäsenyys
⊲ jäsentietojen päivitys

Kun valmistut,
täytä varsinaisen
jäsenen liittymislomake.
Jos valmistumispäiväsi muuttuu,
ilmoita siitä SuPerin
jäsenyksikköön.

MINUN
LIITTONI ON
SUPER!
TAITA TÄSTÄ JA NIDO KORTTI KIINNI

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto
SuPer ry / Jäsenyksikkö
Sopimus 5005173
00003 VASTAUSLÄHETYS

SUPER MAKSAA
POSTIMAKSUN

OPISKELIJAN MAKSUTON OPISKELIJAJÄSENYYS
Liityn SuPerin opiskelijajäseneksi ja haen Super työttömyyskassan jäsenyyttä.
Kassan jäsenyys voi alkaa, kun ilmoitat työsuhdetiedot jäsenyksikköön.

Allekirjoitus

Opiskelen oppisopimuksella



muu, mikä ▼

/ 20

Arvioitu valmistumispäivä ▼

/

S U P E R I N E D U S TA JA TÄY T TÄ Ä

Vastaanotettu:

Nimikirjaimet:

En anna lupaa lähettää jäsenyyteeni liittyviä tekstiviestejä.

 suomeksi  ruotsiksi

Ryhdyn yhdysopiskelijaksi
Haluan jäsenpalvelua:



Opintojen alkamispäivä ▼

Oppilaitos ja paikkakunta ▼



Suoritettava tutkinto:  lähihoitaja

TIEDOT TIKKUKIRJAIMILLA TEKSTATEN. SuPer ja Super työttömyyskassa voivat käyttää antamiani tietoja organisaation toimintaan liittyvissä asioissa.
Henkilötunnus (pakollinen kokonaan) ▼
Sukunimi ▼
Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) ▼
Lähiosoite ▼

/

Postinumero ja -toimipaikka ▼
Puhelin ▼
Sähköposti ▼

/

En hae Super työttömyyskassan jäsenyyttä.
Tietojani ei saa käyttää jäsenetujen markkinointiin.



(Jäsenyytesi irtisanotaan kun olet ilmoittanut työsuhdetietosi ja jäsenyytesi Super työttömyyskassassa on alkanut)

Valtuutan SuPerin irtisanomaan jäsenyyteni edellisessä liitossa ja työttömyyskassassa. Mikä?

Päiväys





 REPÄISE TÄSTÄ 

TYÖTÄ LÄHELLÄ IHMISTÄ
SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä
kasvatusalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja
aloille opiskelevien ammattiliitto.

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER RY
Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki
puh. 09 2727 910
faksi 09 2727 9120
www.superliitto.fi
facebook.com/superliitto
Twitter, Instagram ja YouTube: superliitto
JÄSENYKSIKKÖ
PL 112, 00521 Helsinki
puh. 09 2727 9140
faksi 09 2727 9155
jasenrekisteri@superliitto.fi
SUPER TYÖTTÖMYYSKASSA
PL 117, 00521 Helsinki
puh. 09 2727 9377
faksi 09 2786 531
www.supertk.fi

