Yhdessä teemme ihmeitä.

Kasvata Talentiaa ja
tienaa SuperLahjakortti!
Kerro Talentiasta työssäkäyvälle ystävällesi.
Jos hän liittyy jäseneksi, saatte molemmat 30 euron arvoiset
SuperLahjakortit, joilla voi ostaa mukavia lahjoja yli 100 liikkeestä. Lisäksi
ystäväsi saa käyttöönsä kaikki Talentian upeat jäsenedut ja -palvelut.
Huomaathan, että suosittelijan on oltava Talentian jäsen.
SuperLahjakortteja ei myönnetä jäsenille, jotka liittyvät
Talentiaan ilman suosittelijaa.

SuperLahjakortti on lahjakortti, jolla voit vapaasti valita
kaikista Gogift.fi:n edustamista lahjakorteista itsellesi sopivan
lahjakortin. Tutustu tarjontaan ja lue lisää: www.gogift.fi

Toimi näin:
Lähetä oheinen uuden työssäkäyvän jäsenen liittymislomake täytettynä Talentiaan
tai suosittele Talentiaa ystävällesi verkossa osoitteessa talentia.fi/hankijasen,
jolloin ystäväsi voi liittyä Talentiaan suoraan sähköisesti. Mikäli ystäväsi liittyy Talentiaan
ohessa olevalla liittymislomakkeella, täytä tietosi suosittelijakohtaan ja pyydä ystävääsi
lisäämään omat tietonsa allekirjoituksineen. Postimaksu on maksettu puolestasi.
Lisää liittymislomakkeita voit tulostaa Talentian verkkosivuilta osoitteesta
talentia.fi/hankijasen tai tilata Talentian toimistolta: toimisto@talentia.fi
Postitamme sinulle ja ystävällesi SuperLahjakortit heti,
kun ystäväsi liittymislomake on hyväksytty.

Kenet voin kutsua mukaan?
Uuden jäsenen on oltava työssäkäyvä sosiaalialan korkeakoulutettu ammattilainen tai
liittymishetkellä työssäkäyvä alan opiskelija, joka liittyy myös työttömyyskassaan.

Kuka voi osallistua?
Kaikki Talentian nykyiset jäsenet voivat hankkia uusia jäseniä. Jokaisesta uudesta
työssäkäyvästä jäsenestä saat aina uuden 30 euron arvoisen SuperLahjakortin.

Voit suositella Talentiaa myös kätevästi verkossa

talentia.fi/hankijasen

Miksi liittyä Talentiaan?
1.

Talentia puolustaa jäsentensä etuja työpaikalla ja seisoo sosiaalialan
korkeakoulutettujen puolella.

2.

Jäsenemme saavat meiltä tukea ja neuvoja työsuhdetta, palkkoja sekä
ammattietiikkaa ja ammatillisia asioita koskevissa kysymyksissä.

3.

Tarjoamme kattavat ja laadukkaat jäsenedut, kuten Talentia-lehden,
vapaa-ajan matkustajavakuutuksen, oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen
sekä alennuksia aina kuntosaleista lomamökkeihin.

4.

Talentia osaa vaikuttamistyön ja on haluttu sosiaalialan
yhteistyökumppani. Jäsenemme vaikuttavat usein Talentian ammatillisten
ja jäsenyhdistysten kautta. Siellä myös verkostoituu, viihtyy ja saa uusia
ystäviä.

5.

Työttömyyden kohdatessa jäsenemme saavat ansiosidonnaista
työttömyysturvaa, kun työssäoloehto täyttyy. Myös opiskelijajäsenillämme
on mahdollisuus kerryttää työssäoloehtoa jo opiskeluaikanaan.

Täytä lomake ja postita!
Nyt kaikki kollegat mukaan!
Talentia kerää ja käsittelee vain niitä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen jäsensuhteen hoitamista ja
toimintamme harjoittamista varten. Tietosuojaselosteemme osoitteessa talentia.fi/tietosuoja

Talentia

Liityn jäseneksi

Henkilötiedot
Etunimi ________________________________________________ Sukunimi _______________________________________________
Henkilötunnus __________________________________________ Kotiosoite _______________________________________________
Postinumero ___________________________________________ Postitoimipaikka _________________________
________ __________
Puhelin koti ___________________ Työ _____________________ Sähköposti ______________________________________________
Äidinkieli ________________________________________________ Perustutkinto ___________________________________________
Jatkotutkinto/erikoistuminen _____________________________________________________________________________________
Opiskelutiedot
Oppilaitos ______________________________________________________________________________________________________
Tutkinto ___________________________________________ Aloitusvuosi ____________ Valmistumisvuosi (tai arvio) ___________
Työtiedot
Ammattinimike __________________________________________________________________________________________
__________
Työnantaja _________________________
________ _______________ Työnantajan osoite _________________________
________ ________
Työpaikka/toimipiste _________________________
___
___ __________ Työpaikan osoite _________________________
________ __________
Työsuhde
¨ Vakituinen alkaa ____ /____ /__________. ¨ Määräaikainen alkaa ____ /____ /__________, päättyy ____ /____ /__________.
¨ Työnantaja perii jäsenmaksun itse, lähettäkää minulle lasku ja viitenumero.
Liityn Talentiaan ja sen alueyhdistykseen sekä merkitsemääni ammatilliseen yhdistykseen.
¨ Kasvatus- ja perheneuvonnan
¨ Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat ry
Sosiaalityöntekijät ry
¨ Sosiaalijohto – Socialledning ry
¨ Koulukuraattorit – Skolkuratorer ry
¨ Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät ry
¨ Sosiaalipedagogit Talentia ry
¨ Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry
			
Työttömyyskassaan liittyminen
¨ Liityn Erko-työttömyyskassan jäseneksi

¨
¨
¨
¨

Terveyssosiaalityöntekijät ry
Vammaisala Talentia ry
Vanhustyön johtajat ja asiantuntijat ry
Rikosseuraamusala Talentia ry

Työttömyyskassan ja ammattijärjestön vaihtaminen
¨ Siirryn Erko-työttömyyskassaan ja valtuutan Talentian ilmoittamaan eroni edelliselle työttömyyskassalle jonka nimi on
____________________________________________________________________________________________________________
¨ Liityn Talentiaan ja valtuutan Talentian ilmoittamaan erostani edelliselle ammattijärjestölleni, jonka nimi on
____________________________________________________________________________________________________________
(Voit liittyä työttömyyskassan jäseneksi tai vaihtaa kassaa vain työssä ollessasi.)
¨ Yhteystietojani ja jäsenyyttäni koskevia tietoja saa luovuttaa vakuutuksia jäsenetuna tarjoaville yhteistyökumppaneille.
¨ Minulle saa tarjota vakuutusetuja sähköpostitse, tekstiviestein ja muita sähköisiä välineitä käyttäen.
Työssäkäyvän jäsenmaksu on 1,35 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, kuitenkin enintään 45 euroa kuukaudessa (v. 2019).
Päiväys (vrk, kk, v) ____ /____ /_________ Liittyjän allekirjoitus ____________________________________________________
Suosittelija: Nimi ____________________________________________________ Syntymäaika ___________________________

Vastaanottaja
maksaa

Taita kortti viivaa pitkin, niittaa kiinni ja postita.

Irrota kortti katkolinjaa pitkin.

postimaksun

Sosiaalialan
korkeakoulutettujen
ammattijärjestö
Talentia ry
Tunnus 5005169
00003 VASTAUSLÄHETYS

