
REILU MAAILMA 
TYÖN ALLA 

TUE IHMISARVOISTA TYÖTÄ!    LAHJOITA 5€ LÄHETTÄMÄLLÄ TEKSTARI SASK NROON 16499.



Kannatusjäsenyys 
paikallisyhdistyksille ja 
ammattiosastoille 

• Mahdollisuus tukea työtä 
oikeudenmukaisemman maailman puolesta. 

• Osoittaa solidaarisuutta kehittyvien maiden ay-
liikkeelle ja tukea SASKin työtä työntekijöiden 
olojen parantamiseksi. 

• Kuka voi olla kannatusjäsen? 
• Valtakunnallinen, paikallinen tai työpaikkakohtainen 

yhdistys tai ammattiosasto tai muu yhteisö

• Jäsenmaksu on 0,50 € / maksava jäsen / vuosi. 
Minimimaksu on 100 € / vuosi (alle 200 jäsentä) ja 
maksimimaksu 3000 € / vuosi (yli 6000 jäsentä).



Miksi kannatusjäsenyys kannattaa?  
1. Jäsenhankinnallinen hyöty ja uudet aktiivit

• Tuo lisää aktiivisia ihmisiä ja osallistumishaluisia jäseniä toiminnan piiriin – yhdessä 
asiassa aktiivinen on usein helpommin saatavissa mukaan myös muuhun toimintaan –
potentiaalisia uusia aktiiveja!

2. Tiedottaminen
• Säännöllinen tiedottaminen globaaleista asioista, työelämäkysymyksistä 

kansainvälisesti ja osallistumismahdollisuuksista SASKin toimintaan

• Min 4 uutiskirjettä vuosittain

• Työmaana maailma – lehti 2 x vuodessa

• SASK lähettiläsverkostoineen vierailee tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan osastojen 
tilaisuuksissa puhujina tai työpajan vetäjinä

3. Jäsenet aina etusijalla SASKin koulutuksiin ja matkoille

4. Arvojen ilmaiseminen osallistumisen kautta

5. Yhteiskunnallinen ja globaali vaikuttaminen näkyy myös paikallistasolla



Kannatusjäsenten käytössä olevat 
viestinnän materiaalit 

• Kuva-aineisto sähköiseen käyttöön, jonka voi lisätä nettisivuille

• Sähköisenä aineistona flyer, jota mahdollista printata tai 
painattaa omaan tarkoitukseensa sopivalla tavalla. Pohjaan 
jätetään tila osaston omalle logolle ja nimelle

• Sähköisenä aineistona juliste työpaikan ilmoitustaululle -
mahdollista printata tai painattaa omaan tarkoitukseensa 
sopivalla tavalla. Pohjaan jätetään tila omalle logolle ja nimelle.

• Uutiskirje neljä kertaa vuodessa, joka mahdollista jakaa omalle 
jäsenistölle.



Yhdistykset ja osastot ihmisarvoisen 
työn asialla Suomessa ja maailmalla!



Liittyminen

1.Liittymisestä päätetään yhdistyksen tai ammattiosaston 

hallituksen tai johtokunnan kokouksessa.

2.Täytätte verkkolomakkeen SASKin nettisivuilla tai ilmoitatte 

päätöksestä SASKiin Ellinooralle

3.SASKin hallitus hyväksyy teidät kannatusjäseneksi 

kokouksessaan

4.SASK laskuttaa vuotuisen kannatusjäsenmaksun

5.Olette mukana ihmisarvoisen työn asialla!

https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=303695923&_k=rTaFBOFzXypdzdUOLwiBWPwhZaonegZqg7l-NyXqTTjVLjatGpKxHqqUFNuPp087&_hid=kannarihakemus_v_2


SASK ja some

www.facebook.com/SASK.fi

@SaskFi

saskfi

#reilumpimaailma 

www.sask.fi

Kysyttävää? Soita tai mailaa 
Ellille!
ellinoora.vesala@sask.fi – puh 
050 461 9307

http://www.sask.fi/
mailto:ellinoora.vesala@sask.fi
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